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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    
 
Vážení spoluobčané, 
 

čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a tak je mojí milou povinností 
informovat Vás opět o tom, co se od jara v Ořechově událo.  
 

Prvotně byla dokončena rekonstrukce ulice Pláně. V místech, kde to bylo 
možné, byl vybudován chodník a parkovací stání. Dále zde byly položeny 
obrubníky a celá komunikace byla zaasfaltována. Touto rekonstrukcí byly Pláně 
z ulice Jeřábkova uzavřeny. Pro příjezd k mateřské škole nyní slouží nově 
vybudovaná komunikace z ulice Komenského.  
 

Jak jsem se již zmiňoval v minulém čísle našeho zpravodaje, obec vykoupila 
rodinný dům číslo popisné 633 na ulici Tikovická 8. Tento dům je nyní zbourán 
a prostor je již celý volný. V budoucnu zde bude vybudováno několik 
parkovacích stání, v rámci možností vysázena zeleň a snad dojde i k úpravě 
hlavní komunikace č. II/152, což je však v režii Jihomoravského kraje. 
 

Posledního dubna byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná Obecní 
hospoda na ulici Tolarova a současně se v areálu konalo první obecní pálení 
čarodějnic. V rámci této akce byla předvedena ukázka posilovacích cviků na 
nově vybudovaném venkovním workoutovém hřišti. Myslím si, že se celá akce 
vydařila a zúčastnilo se jí velké množství občanů nejen z Ořechova, ale                
i z okolních obcí. Současně se v tento den uskutečnil turnaj přípravky mladých 
fotbalistů, který se těšil také velké účasti příznivců fotbalu. K příjemné náladě 
od odpoledních hodin hrála skupina Lazareth. Veřejnost si měla možnost 
prohlédnout také nově zbudované zázemí pro tenisty a nové tenisové kurty, na 
které si mladí i zkušení tenisté chodí s radostí zahrát. Pro všechny příznivce 
tohoto sportu vznikl Spolek Tenisový klub Ořechov. Bližší informace                
o tenisovém klubu získáte u pana Libora Kunického nebo u pana Zdeňka 
Hrdličky. 
  

V průběhu měsíce června byl také oplocen celý areál stadionu. Tímto bude 
prostor uzavřen, a to především z důvodu zamezení případnému vandalismu. 
Zároveň se začalo s opravou oplocení kolem sportovního hřiště u bytovek 
na ulici Výstavní. U kostela sv. Jiří v Tikovicích bylo vybudováno devět nových 
parkovacích míst, která by měla sloužit hlavně návštěvníkům kostela.  
 

Závěrem Vás chci pozvat na pátý ročník Letního hraní, které se koná v parku     
u škol dne 5. srpna 2017. Pevně věřím, že jsme se výběrem vystupujících skupin 
trefili do hudebního vkusu i mnohým z Vás. Podrobný program najdete na zadní 
straně zpravodaje.  
 

Přeji Vám všem krásné a pohodové letní dny.   
Váš starosta Josef Brabenec 
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Pohled na domy před úpravou z ulice Tikovická 
 

Bourání posledního z domů 
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Fotografie upraveného prostranství na ulici Pláně 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



5 

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

70  
     
Jiří Franta, Páralova 5 
Milada Svobodová, Svadilov 29 
Miroslav Juračka, Výstavní 9 
Helena Ondrášková, Pavlíkova 26 
Jiří Seidl, Výstavní 11 
Emilie Seidlová, Výstavní 11 
Josef Stejskal, Kyselkova 26 
Eliška Barešová, Kout 6 
Marie Urbanová, Ořechovičská 12 
Božena Šenkýřová, Zahradní 14 
Bohumil Navrátil, Výstavní 12 
Jiří Ferdus, Brněnská 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

80  
     
Františka Dvořáková Ořechovičská 21 
Marie Beránková, Ježkov 18 
Leonard Walletzký, Tikovická 40 
Květoslav Krejčíř, Pavlíkova 14 
 

91 
 

Helena Klímová, Samoty 4 
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Anna Nováková, Ježkov 25 
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Růžena Novotná, Ulička 10 
 

95 
 

Marie Šafrová, U Kostela 13 
Jiří Klestil, Nová 8 
  

96 
 

Ludmila Konečná, Svadilov 13 

 

90  
   
Rostislav Řezáč, Výstavní 3 
Libuše Dostalová, Divadelní 8 
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Vítání občánků 
 
Dne 4. června 2017 se v obřadní místnosti Obecního úřadu Ořechov konalo tradiční 
vítání občánků. Slavnosti se zúčastnilo 10 dětí se svými rodiči a příbuznými.  
 
Anna Badoučková, Výhon 29 
Tereza Kašparovská, Polní 34 
Timon Oliva, Zahradní 16 
Adam Remuta, Svadilov 15 
Kristýna Sáčková, Kerendov 7 
Alžběta Staníková, Svadilov 43 
Leontýna Strnadová, U Kostela 45 
Gabriela Švábenská, Tolarova 10 
Vojtěch Tauš, Výhon 24 
Gabriela Válková, Pláně 16 
 
 
 
 

IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
 

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 získají zahradnický 
dárkový balíček od hlavního sponzora: 
sponzora, kterému obec děkuje. 
 
Děkujeme také všem, kteří se o své domy a předzahrádky s láskou starají            
a přispívají tím k hezkému vzhledu naší obce.  
 
Na následujících stránkách se podívejte na fotografie vítězů soutěže a výběr 
ostatních zdařilých úprav. 
 
 

ZZaahhrrááddkkáářřsskkéé  ppoottřřeebbyy  LLeeoošš  GGaatt  
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Nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu – rodinný dům - ulice Svadilov 24 
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Nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií – Rezidence pro seniory – ulice Syrovická  3 

 
Nejkrásnější výzdoba předzahrádek – rodinný dům – ulice Bakešova 25 
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Ostatní zdařilé úpravy 
 
Ulice Zahradní  
  

 
 

Ulice Bašty 
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Ulice Jeřábkova 

  
Ulice Brněnská 
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Ulice Tikovická 

 

Odpadové hospodářství 

Svoz papíru a plastu v naší obci zažil v posledních týdnech nějaké slabší období. Ne, že 
by kleslo množství vytříděného odpadu, ba naopak. Jen někteří spoluobčané se chovají 
trochu „pohodlně“ a místo odložení odpadu do sběrného dvora, hází koberce, linolea      
a jiný odpad do barevných kontejnerů. Také kontejnery na papír jsou často zaplněny 
nerozbitými krabicemi a jsou tím pádem plné, i když jsou vlastně prázdné. Velkým 
problémem byla svozová firma AVE, která v naší obci sváží odpad. Stalo se častokrát, 
že některé kontejnery nebyly v době svozu vyvezeny, a to se opakovalo i po mnohém 
upozornění obchodní zástupkyně. Celou situaci nakonec obec řešila s ředitelem AVE 
pro Jižní Moravu, kde nám bylo přislíbeno zlepšení situace. Posádky svozových vozidel 
byly vyměněny a vybaveny GPS. Následně je ze strany společnosti AVE prováděna 
kontrola stanovišť. Posádky mají také za úkol řádně svážené stanoviště uklidit a zajistit 
kontejnery proti posunu. Papír se v naší obci od 27. června 2017 nově sváží každý sudý 
týden ve středu a plast každý pátek v odpoledních hodinách. V případě, že nebude 
některá z komodit v řádném termínu svezena, prosím o okamžitou informaci, aby se dal 
tento problém neprodleně řešit.  
 

V rámci zkvalitnění likvidace odpadu v obci byl na odpadovém dvoře umístněn barel na 
použitý rostlinný olej z kuchyně. Použitý olej lze odevzdat zdarma každou sobotu. Olej 
nesmí obsahovat hrubé nečistoty po smažení. 
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Směsný komunální odpad ukládaný do popelnic a vyvážený každý sudý týden nesmí 
obsahovat složky, které jsou v obci separovány. Tzn. papír, plast, sklo, rostlinný odpad 
ze zahrad a také stavební suť. V případě, že některá ze svážených nádob bude 
obsahovat zásadně nevytříděný odpad, nebude svozovou firmou svezena. 
 

Tento rok končí smlouva se svozovou společností AVE, a proto bude vypsáno nové 
výběrové řízení na svoz směsného komunálního a separovaného odpadu v obci. Pevně 
věřím, že se systém odpadového hospodářství v obci Ořechov opět posune dále. 
 

Tomáš Dudík 
místostarosta 

 
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden 
 

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 
65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za 
posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.  
 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále 
ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím 
se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou 
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny 
vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty. 
 

ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 
let svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více 
než 17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily 
řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po 
obvodu státní hranice České republiky. 
 

Století vytrvalci i jepičí život 
 

Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly 
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. 
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti. Jepičí 
život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, 
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou       
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.  
 

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních 
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým 
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově 
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je 
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích. 
 

Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit 
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti 
roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice. 
 

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, 
vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny 
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základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající    
z členství v Evropské unii. 
 

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází      
z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se 
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít. 
 

ELEKTROWIN a. s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, 

zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním 

zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a 

nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, 

zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více 

než 260 000 tun. 
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OOBBEECCNNÍÍ    KKNNIIHHOOVVNNAA    AA    KKUULLTTUURRNNÍÍ    CCEENNTTRRUUMM    IINNFFOORRMMUUJJEE  
 

Vážení čtenáři, 
 

léto je již v plném proudu a já bych vás ráda informovala o dění v Obecní knihovně. 
Nejdříve malé ohlédnutí za již proběhlými akcemi. 
 

Duben – 5. 4. proběhla beseda o Františku Kožíkovi, kterou pro nás přichystalo 
Divadlo u stolu. Sešli jsme se v sále KC a pozorně naslouchali, vtaženi do děje o životě 
a tvorbě tohoto autora, který ovlivnil mnoho generací českých čtenářů. Byl to úžasný 
zážitek, velké poděkování patří panu režisérovi L. Walletzkému a ostatním členům 
Divadla u stolu. Další přednáška nesla název Izrael, pod vedením pan J. Dymáčka 
z Tišnova. 
 

Květen – k příležitosti Dni matek proběhla 14. 5. akce „Den pro ženy“. Nejen ženy 
(přišlo přes 50 žen) si mohly při kávě, zákusku či salátu popovídat a strávit příjemné 
odpoledne, kde se dozvěděly informace o líčení, zdravých potravinách, ekologických 
výrobcích a módních trendech. Všichni odcházeli s příjemným zážitkem. Tato akce byla 
velmi zdařilá a příští rok ji opět zopakujeme, doufám, že ještě ve větším počtu. Tímto 
bych chtěla poděkovat všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli. 
 

Od května do června probíhala v Obecní knihovně výstava keramiky od dětí z Dílny 
Ořech – paní Salneková a výstava modelů F1 od pana O. Neumanna. Výstava 
modelů F1 stále pokračuje a souběžně s ní i výstava modelů dopravních letadel z roku 
1925 – 1938 a 1945 – 1980 od pana L. Krejčíře a modely tanků z II. svět. války od 
pana Z. Sýkory. Výstavy potrvají do 31. 8. 2017 s možností jejich prodloužení. 
 

Od 17. 7. bude probíhat v Obecní knihovně výstava fotografií od pana Petra Soldána 
s názvem „Amsterdam“. Všechny výstavy můžete shlédnout v běžné otvírací době 
knihovny. 
 

Již nyní se můžete těšit na besedy a přednášky v KC, které začnou od září, a to:  
12. 9. 2017 od 18 hod. - přednáška o brněnském podzemí „ Kapucínské náměstí       
a Petrov“- A. Svoboda 
10. 10. 2017 od 18 hod. -Mexico – cestovatelská přednáška s promítáním - Kateřina 
a Miloš Motani. 
14. 11. 2017 od 18 hod. - literární beseda o Josefu Kainarovi – Divadlo u stolu. 
Další kulturní zážitek je pro vás připraven 30. 9. 2017 v 17 hod. v KC Ořechov. 
Představí se vám Dětský divadelní soubor  Vitoušek ze Syrovic se svou autorskou 
hrou o dětech mladšího školního věku a teenagerů, s názvem „Správná parta“. 
Vstupné bude dobrovolné, vy si můžete zajistit místenky, které budou k dispozici od     
18. 9. v naší knihovně. V říjnu plánuje Ořechovské divadlo představení „Žebrácká 
opereta“, od režiséra Vlastimila Pešky (termín bude včas upřesněn). Obecní knihovna 
pořádá zájezd do Městského divadla v Brně na romantickou komedii „Zamilovaný 
Shakespeare“ – 15. 10. 2017 v 18 hod. Odjezd autobusu v 17 hod. z Ořechova. Cena 
bez dopravy: 380,-Kč (pracující) a 255,-Kč (senioři, studenti, děti). Přihlásit se můžete 
v Obecní knihovně do 22. 7. 2017. 
 

Dovolená v Obecní knihovně: od 24. 7. – 4. 8. 2017 
 

S přáním krásného léta Naděžda Adámková 
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ŠŠkkoollyy  
 

 
     

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

 
 
Sport na ZŠ a MŠ Ořechov 2016/2017 - nejlepší sportovní výsledky v historii školy 

 
S koncem školního roku se uzavřel i další ročník sportovních soutěží, a to ročník            
v téměř šedesátileté historii školy nejúspěšnější. Naši reprezentanti se v tomto období 
zúčastnili 29 soutěží a jen vzácně se vraceli bez umístění na stupních vítězů. Podrobné 
výsledky z jednotlivých akcí jsou zveřejněny na webových stránkách školy a několik      
z nich je opravdu výjimečných. Dosahují špičkové regionální i republikové a stojí za 
bližší připomenutí. 
 

V poslední únorový den zvítězilo družstvo basketbalistů v okresním kole kategorie 
starších žáků a probojovalo se do krajského finále, jež se uskutečnilo v dubnu                
ve sportovní hale Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Náš tým, ač jako jediný 
nastoupil bez registrovaných hráčů, jim ale dokázal více než konkurovat a po výborných 
výkonech získal bronzové medaile. Zároveň se tak stal nejlepším vesnickým celkem 
Jihomoravského kraje a jedním z historicky nejlepších reprezentačních výběrů školy 
vůbec, když k  vyrovnání nejlepšího výsledku z roku 2012 a zisku stříbrných medailí mu 
chyběl jediný koš. O jeho herní úrovni pak nejlépe vypovídá následný zájem 
extraligového celku BŠM Brno o nejlepší hráče. 
 

Nejrozšířenější sportovní soutěží pro žáky I. stupně ZŠ, zakončenou republikovým 
finále, je vybíjená. A právě sem se poprvé probojovalo družstvo dívek, které postupně 
zvítězilo v okrskovém kole i okresním a krajském finále. V Ořechově, Pohořelicích        
a Brně tak sehrálo celkem jedenáct zápasů, přičemž pouze jednou odešlo těsně 
poraženo. Republikové finále se konalo ve dnech 12. až 13. června poblíž Nové Paky,    
v krásném prostředí  sportovního  areálu kempu Pecka. Dívkám však po postupu ze 
základní skupiny chybělo štěstí i přízeň rozhodčích a po porážce o pouhý bod od 
družstva Prahy, jim těsně unikl postup do čtyřčlenné finálové skupiny. I tak je výsledné 
8. místo mezi šestnácti účastníky republikového finále nečekaným úspěchem, který 
umocňuje fakt, že soutěže se v základních kolech zúčastnilo kolem dvou tisíc školních 
výběrů. 
 

Druhý červnový týden už potřetí patřil okresnímu finále v atletickém trojboji smíšených 
družstev z I. stupně základních škol. Do finále se probojovala první dvě družstva z pěti 
kvalifikačních skupin a k vidění byly vynikající výkony. Vždyť kdo z dospělých dokáže 
skočit čtyři metry, vzdálenost, k níž se z našeho výběru přiblížilo nebo ji zdolalo hned 
několik závodníků a závodnic, včetně žáků druhých a třetích tříd. A protože stejně 
úspěšní byli i v běhu na 50 m a hodu míčkem, mohli právem převzít zlatý pohár pro 
vítěze. Po předloňském prvním a loňském třetím místě tak zůstává naše škola jedinou, 
která ve všech třech ročnících stála na stupních vítězů a potvrdila tak dominanci 
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nejmladších ořechovských atletů na okrese Brno-venkov. Jejich ambice by mohly být 
mnohem vyšší, bohužel však soutěž okresním kolem končí.  
 

V červnu loňského roku se atletický kroužek na naší škole přeměnil na atletickou školní 
přípravku (AŠP) a stal se součástí JAC Brno, jednoho z dlouhodobě nejúspěšnějších 
atletických oddílů v ČR. Jeho členy je nebo v nedávné době byla, řada výborných atletů 
v čele s juniorskou mistryní světa ve skoku vysokém a účastnicí OH v Riu, Michaelou 
Hrubou. Děti tak získaly možnost zúčastňovat se atletických soutěží od oddílové po 
vrcholovou mládežnickou úroveň a v barvách „A“ týmu mladších žákyň mohly díky 
výborným výkonům startovat i dvě zástupkyně naší školy, Tereza Myšková a Natálie 
Pfefferová. Ty se počátkem října společně radovaly z titulu mistryň Moravy a Slezska    
v soutěži družstev a můžeme jen litovat, že se v této kategorii nekoná mistrovství ČR. 
 

V průběhu roku se začal projevovat výjimečný talent Terezy Myškové, která po 
zářijové finálové účasti v běhu na 60 m na Evropských atletických hrách mládeže, 
největší dětské atletické soutěži v Evropě, postupně ovládla řadu závodů zejména ve 
skoku dalekém a vysokém. Výbornou sezónu korunovala počátkem června v dálkařském 
sektoru, když se výkonem 503 cm dostala na 2. místo v ČR v žebříčku mladších žákyň    
a na 1. místo v tabulkách ročníku 2005. Již předtím si ziskem titulu mistryně 
Jihomoravského kraje ve skoku dalekém a ve štafetě na 4x60m vybojovala účast na 
nejprestižnější mládežnické sportovní akci v ČR, jednou za dva roky konané, Letní 
olympiádě dětí a mládeže. V dresu Jihomoravského kraje pak byla členkou kvarteta, 
které získalo senzační 3. místo ve štafetě na 4 x 60 m (nejlepší sportovní výsledek          
v historii školy) a udělala tak krásnou tečku za sportovními soutěžemi ve školním roce 
2016/2017. 

LODM 2017, členky broznového kvarteta ve štafetě na 4x60m. První zprava T. Myšková 
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Přehled soutěží a umístění 
 
5. 9. - 7. 9. 2016 European kids athletic games, Brno, T. Myšková, 60 m: 8. místo, 
  skok daleký: 11. místo   
30. 9. 2016 Želešická růže, OF, přespolní běh, Želešice, přípravka-žákyně : 

1. místo, přípravka-žáci: 3. místo, přípravka-jednotlivci:  
L. Pikula: 2. místo 

2. 10. 2016 Mistrovství Moravy a Slezska v lehké atletice družstev, Znojmo,  
T. Myšková a N. Pfefferová: 1. místo 

8. 11. 2016 Okrskové kolo ve florbalu, st. žáci, Ivančice, 5. místo 
18. 12. 2016 Vánoční hala, atlet. trojboj, minižáci, Brno, vyhlašována pouze první 

tři místa 
21. 12. 2016 Vánoční laťka Hády, Brno-Líšeň, T. Myšková: 2. místo (40 závod.) 
25. 1. 2017 Pololetní pohár, halový fotbal, Želešice, st.+ml. žáci, 3. místo 
8. 2. 2017 Brněnská laťka-přebor Jmk ve skoku vysokém, ml. žákyně: 
  2. místo, T. Myšková, Olympia, Modřice 
14. 2. 2017 Basketbal, přípravný zápas, dívky, Želešice 
21. 2. 2017 Basketbal, přípravný zápas, hoši, Želešice 
24. 2 .2017 Okrskové kolo, minipřehazovaná, dívky, Ivančice: 1. místo 
28. 2. 2017 OF, basketbal, st. žáci, Tišnov : 1.místo 
1. 3. 2017 Basketbalový turnaj, hoši+dívky, Želešice : 1.místo, hoši 
8. 3. 2017 OF, minipřehazovaná, dívky, Pohořelice : 2. místo 
9. 3. 2017 OF, basketbal, st. žákyně, Tišnov: 5. místo 
21. 3. 2017 Basketbal, přípravný zápas, hoši, Želešice 
22. 3. 2017 Okrskové kolo, halový fotbal, st. žáci, Ivančice: 3. místo 
24. 3. 2017 Krajské finále, basketbal, st. žáci, Brno : 3. místo 
30. 3. 2017 OF, basketbal, ml. žákyně, Tišnov, 3. místo 
31. 3. 2017 Meziškolní hry 2017, 2.-6.tř., 1. místo, rekord závodu 
6. 4. 2017 Mokerská laťka, ml. žákyně, 1. místo, T. Myšková 
7. 4. 2017 Okrskové kolo, vybíjená, hoši+dívky, Ořechov, 1.+1. místo 
12. 4. 2017 Přespolní běh, Brno-Kohoutovice, 2.-6.tř., 1.místo:  R. Hadar,  

1. místo:  D. Šenkýř 
21. 4. 2017 OF, vybíjená, hoši+dívky, Pohořelice, 1. místo-dívky, 4. místo-hoši 
17. 5. 2017 KF, vybíjená, dívky, Brno, 1. místo 
2. 6. 2017 okrsk. kolo, atlet. trojboj pro I. st. ZŠ, smíšené družstvo, Ořechov,  

1. místo 
12.6.-13.6. 2017  RF, vybíjená, dívky, kemp Pecka, 8. místo 
16. 6. 2017 OF, atlet. trojboj pro I. st. ZŠ, smíšené družstvo, Tišnov, 1. místo 
27.6.-28.6. 2017  Letní olympiáda dětí a mládeže, Brno, T. Myšková: skok daleký: 

10. místo, 4 x 60 m: 3. místo 
  
(použité zkratky: OF=okresní finále, KF=krajské finále, RF=republikové finále) 
 
 

        PhDr. Vojtěch Sojka  
                                                                   předseda ŠSK a trenér AŠP 
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Školní zahraniční zájezd očima pedagogů 
 
Po důkladných přípravách se dne 14. května ZŠ Ořechov vydala na školní zahraniční 
zájezd. Program nás vedl přes Bruggy v Belgii, Londýn,  Stratford, anglický venkov do 
Windsoru a zpět do ČR. Každý z účastníků si mohl přijít na své. Městečko Bruggy, 
přezdívané Benátky severu, jsou kouzelným, romantickým městečkem s místní 
čokoládovnou a rodinným pivovarem. V čokoládovně jsme byli poučeni o historii 
výroby čokolády a zhlédli jsme autentickou ukázku výroby belgických pralinek.  
 

Další den byl pro ty, kteří milují metropolitní města přeplněná lidmi a hlavně turisty. 
Čekal na nás Londýn. Zde jsme zhlédli alespoň část historických památek, které Londýn 
nabízí. Třetí den jsme navštívili Stratford – upon – Avon, které je impozantní rodným 
domem Williama Shakespeara. Prohlédli jsme si kostel Holy Trinity Church, kde byl 
dramatik pokřtěn, oženil se a byl pohřben. Odpoledne jsme navštívili anglický venkov, 
město Bourton on the water, které na nás dýchalo sice deštivou, ale úžasnou venkovskou 
atmosférou.  
 

Následující den probíhal v duchu prohlídky města Windsoru. Je známé díky Windsor 
Castle, což je jedna z rezidencí britské královské rodiny. Dozvěděli jsme se zajímavé 
informace o Etonu, místní koleji, kde studovali princové William i Harry. Po plavbě lodí 
po Temži jsme nasedli do autobusu a přes Eurotunel jsme směřovali zpět do naší 
republiky. Troufáme si říci, že nám na náš ořechovský zahraniční zájezd zůstanou 
krásné a nezapomenutelné vzpomínky. 
 

Za pedagogy Jana Adamusová, Kateřina Nováková, Michaela Pelikánová 
   
Včelařský kroužek 

 

Včelaření je nádherný koníček, děti svůj volný čas věnují zajímavé práci a přírodě.      
Do včelařského kroužku mládeže v Ořechově se v tomto školním roce přihlásilo patnáct 
včelaříků. 
 

Děti se v kroužku učí práci „ve včelách“, výrobu některých dílů úlu, o životě včel v úlu, 
ochranu včelaře při práci se včelami, péči o včelstva v průběhu roku, o medu                   
a o možnostech využití včelího vosku. Celoroční péče o včely vyvrcholí medobraním, 
neboli vytáčením medu. 
 

V letošním roce jsme se také zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela 2017, 
tentokrát v Ostrově u Macochy. Martin Panáč postoupil do celorepublikového kola 
soutěže, kde obsadil krásné 27. místo. 

 

Mgr. Marie Kudelová 
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Výroční koncert ZUŠ Ořechov mezi kapkami deště 
 
(Perex) 

Základní umělecká škola Ořechov oslavila své úctyhodné výročí 65 let od svého vzniku 

minulý víkend. Ke kráse celé akce pod širým nebem přispělo mimo jiné i to, že mnozí 

posluchači i přes vytrvalý odpolední déšť vydrželi sedět a poslouchat až do samého 

konce bezmála čtyřhodinového programu. 

 
Přípravy slavnostního "open air" koncertu k 65. výročí Základní umělecké školy 
Ořechov trvaly takřka celý rok. V den "D", tedy den oslav 17. června, se ale několik dní 
modrá obloha rázem zatáhla a se začátkem celého slavnostního koncertu spustila 
nepřetržitou dešťovou sprchu, která ustala až s posledními tóny tanečních a hudebních 
gratulací. 
 

Po úvodním přivítání významných hostů vystoupily se svými hudebními dary spřátelené 
"hudebky" ze Židlochovic, Pohořelic, Dolních Bojanovic a partnerské hudební školy      
v Hohenau v Dolním Rakousku, z hostitelské ZUŠ Ořechov se představily všechny 
umělecké obory. 
 

Zpod deštníků mnoha barev zazníval i přes nepřízeň počasí nadšený potlesk 
ořechovskému dětskému orchestru Sluňákov (pod vedením Kláry Zavadilové), který se 
svými Ořechovskými písničkami ve spolupráci s literárně dramatickým oborem (vedení 
Olga Marková) a školním sborečkem MOře (vedení Bc. Kateřina Čechovská) připravil 
milou vzpomínku na významnou kulturní a společenskou osobnost a zejména 
zakladatele a prvního ředitele ZUŠ Ořechov Rudolfa Zavadila st. 
 

Zrovna tak sklidil zasloužené ovace flétnový soubor Monoceros (vedení Klára 
Zavadilová), který mimo jiné vystoupil se skladbou Soumrak. Jejím autorem je další 
nezapomenutelný člověk, jeden z nejvýznačnějších ředitelů ZUŠ Ořechov, skladatel, 
kapelník, profesor brněnské konzervatoře a pro zasvěcené také rechtor Velkomoravské 
Univerzity Strécovsko-Tetinské Rudolf Zavadil ml. 
 

Radost ze společného "muzicírování" přímo sršela z mladých hudebníků při nádherných 
výkonech smyčcového souboru VIA (vedení Alžběta Grecová, roz. Zavadilová), 
klarinetového souboru Clarteto a saxofonového kvarteta Hana a její sígři (vedení Pavel 
Rosendorf, dipl. spec.) či Jazztetu významného českého jazzového kytaristy Milana 
Kašuby, který na ZUŠ Ořechov působí už téměř 20 let a vede své žáky k improvizaci      
a hře v jazzové kapele. 
 

Dvě nejsladší třešničky na narozeninovém dortu představoval jednoznačně Miniband 
Jany Šmídové, který po zaznění obzvlášť populární melodie Skyfall z poslední 
"bondovky" se skvělou zpěvačkou a absolventkou ZUŠ Ořechov Míšou Kvardovou při 
potlesku publikum až zvedal z laviček a k tanci sváděl notoricky známou písničkou 
skupiny ABBA Dancing Queen. 
 

      Základní umělecká škola v Ořechově 
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Druhou z oněch "třešniček" byla žákovská dechovka Taškaříci pod vedením             
MgA. Františka Kříže, která všem věrným posluchačům poděkovala za celoodpolední 
podporu dvěma bravurně provedenými veselými písničkami Dudácká (s vynikajícím 
sólem klarinetového dua Vítek Skřička – Damián Adamus) a Zůstaň tu s námi. Do 
bouřlivého potlesku se poté z publika ještě několikrát ozvalo nadšené "Zůstaňte tu           
s námi!". Taškaříkům se povedl malý zázrak, kdy dobře stovku polozmoklých vytrvalců 
dokázali strhnout natolik, že ti rázem zapomněli jak na své deštníky, tak na 
stálenekončící déšť a vestoje tleskali a provolávali "bravo". 
 

Základní umělecká škola Ořechov navzdory dešti, větru a zimě oslavila své výročí se vší 
parádou a z ohlasů posluchačů je zřejmé, že své příznivce má a mít bude i nadále. 
 

Mgr. Magdalena Zapadlová Ph.D. 
učitelka ZUŠ 

 

 
 
 

Základní umělecká škola Ořechov s pobočkami v Modřicích a Syrovicích přeje 

všem svým žákům i příznivcům krásné prázdniny. 
 

Těšíme se nashledanou ve školním roce 2017/2018. 
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SSppoollkkyy  

 
 
     Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Ořechov 
 
 

 
Členové ZO Ořechov uctili památku svého člena 

Když naše řady v lednu tohoto roku neočekávaně opustil dobrý kamarád a přítel, 
zapálený včelař pan Karel Maršálek, dlouholetý člen výboru ZO ČSV v Ořechově          
a  úsekový důvěrník v Hajanech, vyklíčila mezi námi zcela spontánně myšlenka, že by 
bylo vhodné, ba žádoucí uctít jeho památku nějakým trvalejším způsobem.  
 

Shodou náhod jsme měli uskladněn exemplář sazenice vzácné dřeviny, lípy Tilia 
Henryana, kterou věnoval organizaci další náš člen, ornitolog a zanícený ekolog, přítel 
Zdeněk Dohnal. Chtěli jsme lípu původně zasadit ve Včelařském areálu v Ořechově 
před jeho otevřením. Bohužel se tam pro ni už nepodařilo najít vhodné důstojné místo.  
Přítel Dudík pak přišel na onen šťastný nápad, zasadit lipku v Hajanech a pojmenovat ji  
„Lípa Karla Maršálka“. Získali jsme   k tomu i souhlas starosty Hajan a vhodné místo na 
výsadbu se našlo na konci obce po pravé straně silnice směrem na Želešice.   
 

Takže v pátek 26. května 2017 v podvečer jsme se sešli v počtu asi třiceti členů, ale také 
členů jejich rodin, převážně z Hajan, Ořechova a Želešic na vybraném místě. Úvodem 
jsme si pietně a s dojetím připomněli památku svého nezapomenutelného kolegy            
a přítele Karla Maršálka. Bylo pro nás velkou ctí, že tomuto symbolickému aktu byla 
přítomna i jeho manželka Jarka. Poté jsme pod odborným vedením našeho nového člena 
přítele Jiřího Řepy a po překonání nečekané kamenité vrstvy navážky, zasadili nejen 
původní a pietně uchovávaný exemplář Tilia Henryana, ale i její menší sestřičku, kterou 
k překvapení všech na místo osobně dovezl opět Zdeněk Dohnal. Na opěrný kůl u lipky 
jsme umístili destičku s laserem vypáleným textem „ Lípa Karla Maršálka “.   
 

Na nás přítomné tento pietní akt v Hajanech hluboce zapůsobil. Na závěrečném posezení 
„Na Domečku“ v Ořechově se všichni přítomní shodli, že takto hezky založenou tradici 
musíme, v zájmu upevnění přátelství a soudržnosti Včelařského spolku pro Ořechov       
a okolí, dále rozvíjet.  
 

Máme totiž jistý dluh vůči vynikajícím včelařským osobnostem, které pro náš včelařský 
spolek v minulosti pracovaly, na které stále vzpomínáme, a které by si podobnou poctu 
zcela jistě také zasloužily.   
 

A krásných a voňavých lip nebude v naší krajině nikdy dost.   
 

 
Předseda ZO ČSV Ořechov, MVDr. Bohumil Pantůček 
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TJ SOKOL OŘECHOV 

Skončil školní i cvičební rok, nastala doba odpočinku a prázdninových radostí a tak 
bychom se ještě rádi ohlédli za uplynulým cvičebním rokem. V průběhu druhé poloviny 
cvičebního roku se kromě pravidelných cvičebních aktivit v oddílech - basketbalu, 
tenisu, stolním tenisu, zdravotně-relaxačním cvičení a sportovní gymnastice účastnila 
většina členů následujících akcí:  
 

Tradiční akce pořádaná odborem všestrannosti ČOS „Nejen pohybem živ je Sokol“. 
Uskutečnila se 6. až 8. ledna 2017 v Praze, Tyršově domě. V programu byly zařazeny 
aktivity sportovní i společenské. Všichni zúčastnění se mohli seznámit s ukázkami 
nových sportovních trendů a ty pak vyzkoušet ve cvičebních hodinách svých jednot. 
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V rámci společenských aktivit pak všichni měli možnost navštívit divadelní představení 
„Večer tříkrálový“, které bylo speciálně pro Sokol sehráno v Divadle pod Palmovkou.  
A na závěr třídenní akce se konala beseda s bývalým vynikajícím sportovcem – 
diskařem Imrichem Bugárem.    
 

Účast v Masopustním průvodu, pořádaný obcí Ořechov dne 25. 2. 2017. Převlečeni do 
vtipných masek se členové jednoty úspěšně zařadili k ostatním maskovaným 
dobrovolníkům a všichni společně se zasloužili o pobavení všech přítomných a zejména  
o zdárné udržování této krásné tradice v obci. 
 

Valná hromada TJ Sokol Ořechov se uskutečnila 9. 3. 2017 a byly na ní předneseny 
zprávy o činnosti jednotlivých oddílů, dále zpráva o hospodaření jednoty, zpráva 
kontrolní komise a na závěr plán činnosti a návrh rozpočtu na další období. Současně 
byl zvolen vyslanec na valnou hromadu župy. VH proběhla řádně dle Stanov ČOS, 
článek 7.6.  
 

Velikonoční turnaj v bowlingu dne 13. 4. 2017 v Orlovně Ořechov. Tradiční akce TJ, 
kde si soutěžící můžou  vyzkoušet svoje dovednosti, vítěz pak získat putovní pohár        
a všichni společně pak  přivítat a oslavit svátky jara.   
 

Akce „Brno v pohybu“ - festival brněnského sportu a zdravého životního stylu 
pořádaný Sokolem za podpory grantu ČOS a JMK dne 20. 5. 2017 na stadionu Sokola 
Brno 1, Kounicova ulice. V průběhu celého dne byla otevřená stanoviště, kde trenéři        
a reprezentanti byli připraveni představit své sportovní i jiné zájmové disciplíny jako: 
americký fotbal, baseball, dračí lodě, karate, judo, basketbal, volejbal, ukázky tréninku 
mažoretek, taneční stepařské studio a další. Zájemci si mohli uvedené sportovní aktivity 
vyzkoušet na vlastní kůži. Děti, jejich rodiče, žactvo i senioři si rovněž mohli prověřit 
rychlost obratnost, postřeh a zručnost v tradičních i netradičních disciplínách.               
Ke  zdárnosti akce přispěli také členové TJ Sokol Ořechov, kteří se tentokrát ujali 
funkce pořadatelů. 
 

Sokolský den pro seniory a seniorky pořádaný župou Jana Máchala dne 30. 5. 2017 
v Ořechově. Nabízený program byl  pestrý: turnaj v bowlingu, SM – systém, gorodky, 
drobné hry, kvízy a další. Po vyhlášení výsledků následovalo občerstvení a volná 
zábava, kde si všichni při společném posezení mohli zavzpomínat na veselé historky 
nebo si zazpívat. Přátelská atmosféra a radost z opětovného setkání se nesly po celou 
dobu akce a podle ohlasu se již všichni těší na další setkání.   
 

Pobyt v přírodě – zahrnuje různorodé celoroční venkovní aktivity, ať už jsou to túry 
s trekovými holemi nebo cesty za historií spojené se zajímavými vycházkami. S velkým 
zájmem se členové zúčastňují oblastních či celorepublikových  turistických akcí, 
pořádaných jak ústředím ČOS – odborem všestrannosti, tak i župou Jana Máchala.  
 
Před námi jsou poslední prázdniny před sletovým rokem a co víc, před rokem, ve kterém 
oslavíme sté výročí vzniku republiky. Jsou před námi prázdniny – doba, kdy si můžeme 
v klidu oddechnout a zároveň se připravit na další úkoly, které nás čekají.  
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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 
                                                                                   náčelnice TJ Sokol Ořechov  

 

Zpráva oddílu stolního tenisu - sezóna 2016/2017 
 
Družstvo mužů hrálo v této sezóně Okresní přebor II. tř. A. Skončilo na osmém místě     
z dvanácti mužstev. Velký vliv na celkovém umístění měl zdravotní stav některých 
hráčů.  Již v říjnu se zranil František Fanta a to hned ve druhém utkání a do konce 
sezóny už nenastoupil. V lednu šel na plánovanou operaci, do té doby nejlepší hráč 
Ořechova, Ondřej  Novák, který tak odehrál jen necelou polovinu utkání. V září se 
odstěhoval z Ořechova do Zastávky druhý nejlepší hráč Jan Vaněk, který odehrál také 
asi jen 40% utkání.  
 

Větší část sezóny tak zůstala na zbylých pěti hráčích ve složení: 
 

Petr Němec, Bronislav Šmíd, Jaroslav Vaněk, Jaromír Smejkal a Ladislav Kafrda, kteří 
střídavě odehráli ostatní zápasy. 
 

V oblasti výchovy mladých se nám začíná dařit, alespoň co se týká množství žáků, což 
je dobré pro budoucí výběr do soutěží. Naši žáci se zúčastnili šesti okresních turnajů        
z osmi. V kategorii starších žáků se umístil na 12. místě ze 16 hodnocených Michal 
Janderka. 
 

V kategorii mladších žáků byl na 9. místě Jakub Vaněček, na 13. místě  Tomáš Kouba, 
na 15. místě Jan Mica a na 20. místě Josef Ševčík z  20 bodovaných hráčů. 
Do žebříčku nebyl zařazen Jan Havlát a Jiří Rožíňský, protože se zúčastnili pouze 
jednoho turnaje. Pro všechny zúčastněné jsou to velké zkušenosti do budoucna. 
 

Pro sezónu 2017-18 uvažuje okresní svaz stolního tenisu o zavedení soutěže žáků, 
protože roste stále větší počet mladých uchazečů o tento sport. Vše bude záležet na 
počtu přihlášených družstev. 
 

Na závěr musím dodat, že v Ořechově je o stolní tenis u mladé generace docela velký 
zájem a proto bychom přivítali pomoc některého z rodičů na trénincích, nebo následně i 
při účasti hráčů na turnaji či v soutěži žáků, pokud tato vznikne. 
 

Chci také poděkovat paní ředitelce ZŠ, že nám vyšla vstříc a zejména pro mladší žáky 
jsme získali tréninkový čas v pátek již od 17.00 hodin. 
 

                                                                                                         Jaroslav Vaněk  
                                                              vedoucí oddílu stolního tenisu TJ Sokol Ořechov  
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Bodovací turnaj Mokrá - Mica, Janderka, Kouba, Vaněček 
 

MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO 

Za poslední dobu jsme se moc nehlásili….. nejspíš proto, že máme tolik programu. 
V centru i mimo něj se nezastavíme. V jarních měsících jsme kromě pravidelných 
setkání uspořádaly ve Sluníčku několik větších akcí. Proběhly burzy dětského                  
i dospěláckého oblečení, které spousta maminek využila k obměně šatníku svých dětí      
i svého. 
 

Přispěly jsme vlastními výrobky na vánoční i velikonoční jarmark pořádaný zdejší 
knihovnou. Na místní faře jsme se sešli v hojném počtu a  tradičně upálili čarodějnici. 
Opéct špekáček, pohrát si a popovídat přišly v doprovodu rodičů i mnohé děti, které 
navštěvovaly Sluníčko v minulých letech a nyní už chodí do školky nebo do školy. 
Všichni jsme se společně skvěle bavili. Jsme moc rády, že se k nám bývalí členové 
Mateřského centra vrací. 
 

Vzhledem k tomu, že v současném Sluníčku převažují kluci, vydali jsme se na společný 
výlet do Zetor Gallery prohlédnout si traktory. A nadšené nakonec byly i holčičky.  
Ke Dni dětí byla připravena Kuličkiáda plná soutěží, odměn, občerstvení a dobré nálady. 
A protože se blíží prázdniny, pasovaly jsme oficiálně našich jedenáct nejstarších dětí 
opouštějících MC Sluníčko na školkáčky. Předaly jsme jim dárečky a potvrdily jsme si 
jejich šikovnost v zábavných aktivitách. 
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I přes léto se budeme pravidelně scházet v mateřském centru nebo mimo něj, podnikat 
výlety a na konci prázdnin se už bohužel budeme muset definitivně rozloučit s našimi 
školkáčky a maminkami, které znovu nastupují do práce, a také se současným vedením. 
Rádi proto mezi sebou uvidíme nové děti a maminky. Můžete nás navštívit každé 
pondělí a středu v době od 9 do 11 hodin v Kulturním centru na ulici Komenského.        
A nebojte, nové vedení se už školí a o tradiční akce nepřijdete. Budeme se i nadále 
potkávat a „kecat“ holkám do toho ☺ 
 
Krásné prázdniny přejí 

                                                             Lucie Rossowová a Markéta Hloušková 
 

 

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OŘECHOV 

Svaz zahrádkářů v Ořechově ve spolupráci s vinaři uskutečnil o neděli velikonoční již 
52. ročník Výstavy vín v Ořechově. Výstava byla velmi úspěšná a hojně navštívená. 
Celou atmosféru doplnila cimbálová muzika Broňky Schoříkové a zpěv Jiřího Helána. 
 

29. 7. 2017 plánujeme zájezd na Česnekové slavnosti do Buchlovic. 
 

V září je plánována Výstava ovoce, zeleniny a květin. Rádi bychom tuto výstavu spojili 
opět s ostatními spolky, které by také rády prezentovaly svoji činnost. Přesný termín 
bude ohlášen v místním rozhlase a na plakátech.  
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I přes letošní velká sucha pevně věříme, že bude možno nějaké výpěstky prezentovat. 
Budeme rádi, když výstavu podpoříte také svými výpěstky, ať už zeleninou, ovocem, 
květinami z vašich zahrádek nebo i pokojovými květinami. 
 

Na 6. října je plánován zájezd na podzimní výstavu Flora Olomouc, která se koná 
v termínu od 5. do 8. října. Výstava bude s mezinárodní účastí a je zároveň oslavou      
60. let od založení Českého zahrádkářského svazu. Bude to co do velikosti i programu 
největší výstava v historii svazu. 
 

Těšíme se s Vámi na setkání při některé námi pořádané akci. 
Josef Němeček  

předseda ZO ČZS 
 

PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

Noc kostelů 
 

V pátek 9. června 2017 proběhl již devátý ročník Noci kostelů. Odehrával se v roce, kdy 
brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. Na jejím území se nachází 608 
kostelů, 531 kaplí a 220 kapliček. K nim v letech 1990-2013 přibylo dvanáct novostaveb 
kostelů a 32 novostaveb kaplí. 
 

V letošním roce se konala Noc kostelů v kostele svatého Jiří. Organizaci a průběh 
slavnosti úspěšně řídil pan František Peška, ul. Tikovická. Bohaté občerstvení připravily 
ženy z Tikovic. Mši svatou celebroval kněz ThMgr. P. Mariusz Sierpniak. V pořadu 
vystoupil chrámový sbor při kostele svatého Jiří, přednášku o historii Tikovic přednesl 
Mgr. Jiří Poledňa, dechová hudba zahrála pod vedením Jaroslava Hadravy a skupina 
Fatima z farnosti Všech svatých ve svém pořadu uvedla chrámové skladby pod vedením 
Petra Trenze. Noc kostelů zanechala přítomným v zaplněném kostele bohaté dojmy.  
 

Pro bohatý program nemohla být uvedena přednáška o kostele svatého Jiří. Chtěl bych 
Vás ve stručnosti seznámit s historií a současností tohoto kostela.  
 

Kostel svatého Jiří je jedním z nejstarších kostelů na Moravě. Chrám je státní památkou, 
v Ořechově ještě Boží muka a pohřebiště RA. Pod kazatelnou a oltářem se nacházejí tři 
hrobky. V hrobce u oltáře je pohřben rytíř Jakub Janošič z Lindova z roku 1623. V době 
panování Marie Terezie (1740-1780) stávala škola při faře. Vyučovalo se tzv. trivium – 
čtení, psaní, počítání. Roku 1725 byla věž nad zákristií přemístěna nad hlavní vchod. 
Kolem kostela se pohřbívalo do roku 1856. Kostel byl obehnán opěrnou zdí, ke kostelu 
z jižní strany vedl most s příkopem až do konce XIX. století. V době náboženských 
rozbrojů a během třicetileté války (1618-1648) byla farnost přidělena do Dolních 
Kounic a Ořechova. V roce 1704 byla farnost obnovena. Rytíř Maxmilián Želecký 
daroval svůj dvůr pro faru, tzv. Trenburk (fara slouží dodnes). Největší opravy na 
kostele byly provedeny v roce 1850. Za II. světové války byly zvony rekvirovány            
a použity pro válečné účely. Začátkem XIX. století bylo v Tikovicích farních osadníků 
970. 1. prosince 1997 došlo k instalaci nové věže. Sbírka občanů (prováděli ji pan Alois 
Franta, ul. U Kostela a paní Marie Hronová, ul. Tikovická) vynesla 280 000 korun, 
obecní úřad poskytl 150 000 korun a od státu 50 000 korun. Stavbu koordinovali pan 
farář Bohumil Bláha a starosta obce Ivan Macíček. Do věže byla instalována měděná 
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schránka (zhotovil pan František Peška) s různými dokumenty a zprávou obce z konce 
XX. století. Podle záznamů zde od XVIII. století působilo dvanáct duchovních. 
 

Během slavnosti se pro velký počet přítomných bohužel nedostalo na všechny 
s výtiskem o historii Tikovic a tak jeho obsah nyní uvádím nejen pro Tikovické občany.  
 

Tikovice 
 

- Velké krupobití v letech 1766 a 1812. 
- Velké sucho v letech 1822, 1858, 1863 a 1947. V suchých letech 19. století jezdili 

sedláci do „Cépa“ k Radosticím na spadané listí v lese. Sloužilo jim jako stelivo 
v zimních měsících pro dobytek. 

- Od roku 1890 bylo v obci 131 domů, 716 obyvatel, z nich 713 katolíků a 3 židé. 
- Štikovice pocházejí od rozsáhlých rybníků, které zde před časem byly a mnoho štik 

měly. 
- Kolem kostela býval starý hřbitov s kostnicí. Nově zřízen roku 1856 a pochovávají 

se zde zemřelí z Tikovic, Prštic a Silůvek. 
- V říjnu 1908 v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, sbor 48 členů, starostou 

sboru zvolen František Chramosta. 
- Roku 1910 se začalo se stavbou silnice přes osadu. 
- Dne 6. října 1918 byla založena tělocvičná jednota Orel. 
- 19. listopadu proběhla slavnost vzniku republiky. Průvod se ubíral od školy obcí za 

zvuku hudby a u školy zahrána hymna. Slavnostní řeč pronesl kaplan Jindřich 
Konečný a řídící učitel Robert Svoboda. 

- Prvním starostou obce byl zvolen Tomáš Záděra, náměstkem František Fiala, celkem 
15ti členné zastupitelstvo. 

- 30. srpna 1922 zdejší ochotníci pod vedením řídícího učitele R. Svobody sehráli 
slovenskou pohádku „Radúz a Mahulena“. Hrálo se na upraveném letním jevišti na 
„Chřibech“. (Hrávalo se zde až do roku 1939). 

- V červenci roku 1924 byl postaven u hřbitova pomník padlým v I. světové válce. 
- Na jaře roku 1925 byl zřízen výběh pro dobytek na „Loučkách“. 
- 25. dubna 1926 byl prodán veřejnou dražbou obecní hostinec za 170.250 Kč panu 

Jiřímu Kozlovi, hostinskému a řezníku v Tikovicích (dnes na tomto místě je masna    
a restaurace). 

- Začátkem června roku 1927 byl vyčištěn a upraven s betonovou hrází se zábradlím 
rybník (stával v místě vedle kruhového objezdu před Loučkami). 

- Dne 16. září 1929 slavnostně otevřen „Lidový dům“ za přítomnosti ministra Dr. 
Šrámka (dnes zde sídlí firma IB Filtr, ulice Jeřábkova č. o. 9). 

- Dne 19. března 1930 zahájilo činnost kino v nově postaveném Lidovém domě. 
- V roce 1930 bylo v obci 109 koní, 285 ks hovězího dobytka, 589 vepřů, 5.483 kusů 

drůbeže. 
- 1. srpna 1934 bylo parno, 27 stupňů Celsia. O čtvrté hodině odpolední se nad obcí 

strhla nebývalá bouře s průtrží mračen. Bouře způsobila velké škody. 
- V neděli 23. května 1937 byl slavnostně otevřen „Obecní dům“ k účelům školním, 

hasičským, obecní úřadovna, knihovna a obecní telefon. 
- Zápis kronikáře Jana Vykydala končí prosincem roku 1939. Závěrem píše: „Roky 

okupace v této pamětní knize zapsány nejsou, protože okupanti vydali nařízení, aby 
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pamětní knihy obecní byly zničeny. Naše pamětní kniha byla kronikářem uschována,         
a tak nám zůstala zachována“. 

- Velkou zajímavostí je vedení kronikáře Jana Vykydala o počasí. Záznamy počasí po 
měsících jsou vedeny od roku 1893 až do konce roku 1939. 

 

Při náletu 24. srpna 1944 za jasného dne byl proveden spojeneckými letadly nálet na 
město Brno. Po náletu se letadla vracela na své základny. Nad Tikovicemi byly 
bombometčíkem uvolněny dvě bomby. Jedna spadla za Tikovický hřbitov a druhá za 
ulici Novou. Bomby vyhloubily ohromné krátery v půdě. Patron svatý Jiří spasil 
Tikovice od větších materiálních škod a dokonce nebyl nikdo zraněn. Jenom můj bratr 
Jindra byl pro šok odvezen do nemocnice. Za II. světové války po týdenním válečném 
martyriu v modlitbách k patronu sv. Jiří jsme 24. 4. 1945 byli osvobozeni. 

Jiří Poledňa 
František Kožík v Divadle u stolu v Ořechově 
 

Už se z toho stává radostně očekávaný zvyk, jednou za půl roku vyrazit do Ořechova na 
literární besedu, pořádanou členy Divadla u stolu v Ořechově, v čele s režisérem            
a scénáristou Leonardem Walletzkým. 
 

Poprvé, je to tak rok a půl, jsem byla přítomna na literární besedě o Janu Werichovi. 
Uchvátila mne natolik, že představa nechat si ujít nějakou další byla přímo nemyslitelná. 
Na podzim v loňském roce, ve stejný den, ve kterém se konala další literární beseda        
o Eduardu Bassovi, jsem měla narozeniny. Svoji oslavu jsem tomu tedy přizpůsobila      
a kamarády jsem do Ořechova vzala s sebou. Večer se stal nejen pro mne 
nezapomenutelným. Z úst kamarádů zaznělo „na takovéto besedy nás ber častěji!“ 
 

Ve středu 5. dubna 2017 v podvečer jsme natěšeni přijeli opět do Ořechova, na besedu    
o Františku Kožíkovi, který byl prozaikem, autorem životopisných románů, dramatikem, 
básníkem a pro mne, až je mi trochu stydno, ne moc známým autorem. O to víc jsem 
však byla zvědavá, co se vše o Kožíkovi dozvím.  
 

Sál potemněl, následně utichl a prostorem se rozezněl pro nás všechny už známý a tolik 
očekávaný hlas pana Walletzkého. Jako vždy nás vřele přivítal a představil milé dámy 
po jeho levici, které spolu s ním dávají slovům zvuk, tvar a obraz -  paní Zdenku 
Walletzkou, paní Olgu Lhoteckou a paní Ladu Badinovou. 

 

Spánem Bohem, idem od vás..... 
(Leonard Walletzký, Zdenka Walletzká, Olga Lhotecká, Lada Badinová)  

Foto Jindra Matulová 
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Myslím, že kdybych tu měla vypsat vše, co František Kožík napsal a čím vším si prošel, 
vydalo by to na minimálně 150 stránkovou publikaci, ale ráda bych se o pár momentech, 
které byly pro mne a mé kamarády velmi silné, zmínila. Když z úst aktérů zaznělo, že 
Kožíkův tatínek v době jeho dětství míval mnoho nápadů, jejichž provedení ho tehdy 
dost zatěžovalo, ale za něž mu ve věku dospělosti vřele děkoval se zmínkou, že když 
bylo Františkovi šestnáct let, měl ve svém čtenářském deníku zaznamenáno tisíc 
přečtených knížek, spadla nám trochu brada. Blesklo mi hlavou - je to tak, nás děti 
nejdříve utvářejí naši rodiče, pak teprve se utváříme samy. 
 

Ani tentokráte nechyběly ukázky z autorových děl. Při scéně z divadelní hry Meluzína 
nám běhal mráz po zádech. Slova vycházející z úst aktérů byla tak procítěná, že síla 
z nich mne ponechala nehybnou i při potlesku po skončení. Při reportáži o olympijských 
hrách v Helsinkách o úspěších Emila Zátopka, jsme samým vzrušením zapomněli 
dýchat. Sugestivně napsaný a přednesený text nás vrátil v čase do roku 1952 na tribuny 
sportovního stadionu. Drželi jsme pěsti, cítili každý bolavý dopad na Zátopkových 
chodidel na tvrdou zem. Při protnutí cílové pásky Zátopkovým tělem jsme málem 
vyskočili radostí z křesel.  
 

Interpretace písně Za tichú Moravú, ke které text napsal právě František Kožík, nás zase 
rozněžnila natolik, až se sálem prohnal tichounký povzdech. Tak silně emotivní to bylo.  
 

Poslední úryvek byl věnovaný Karlu IV. z Kožíkova románu – Kronika života a vlády 
Karla IV., krále českého a císaře římského. Přimíchání vína a vajec do malty na stavbu 
pražského kamenného mostu máme v paměti snad všichni.  
 
Večer se pomalu chýlil ke konci. Poslední pronesená slova o Františku Kožíkovi nás 
dojala všechny. Mohutným potleskem jsme aktérům vyjádřili velké díky za krásné 
chvíle, strávené ve společnosti „Rytíře české literatury Františka Kožíka“.  
 

Nikomu z nás však potlesk nestačil, své dojmy jsme potřebovali vyjádřit i ústně. 
Utvořila se dlouhá řada diváků čekajících na chvíli, kdy budou moci říci účinkujícím, 
jak skvělé to bylo, jaká to byla úžasná režijní práce, vynikající přednes, prostě jak se       
u divadla říká parádně předvedený um.  
 

Cestou domů jsme si ještě připomněli rozhovor Karla IV. a syna Václava v podvečer 
královy smrti, v přednesené ukázce z Kožíkova románu:  
 

„Ty ještě nesmíš umřít, ještě ne.“ 
„Všichni jsme smrtelní, to nás činí sobě rovnými.“ 
 

Měl pravdu, ale někdy jsou ztráty nenahraditelné……… 
 

Michaela Jambrichová 
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DIAMANTOVÁ  PRIMICE 

V sobotu 24. června 2017 se krásně vyzdobený kostel Všech svatých zaplnil lidmi          
z blízka i z dosti velké dálky, kteří přišli spolu s „naším panem farářem“ oslavit jeho 
Diamantovou primici – 60 let od vysvěcení na kněze.  P. Bohuslav Bláha působil 
v našich farnostech 32 let. Na čas mu byla přidělena i farnost Bratčice. Mši svatou s ním 
koncelebrovalo šest kněží a jeden jáhen. V průvodu, který vcházel do kostela, šlo i šest 
družiček v bílých šatech. Mši doprovodily svým zpěvem i chrámové sbory kostela 
svatého Jiří a kostela Všech svatých a také schola Fatima. Po mši svaté následovalo 
velké gratulování farností, obcí i jednotlivců. Krásně vyjádřil své blahopřání i starosta 
obce pan Josef Brabenec, který P. Bláhovi poděkoval za vše, co vykonal za dobu svého 
působení pro všechny občany obce, ať chodili či nechodili do kostela.  
 

Dle vzpomínek P. Bláhy za svou dobu působení v našich farnostech doprovodil na 
poslední cestě přes 1100 občanů a pokřtil nespočet dětí. Je posledním knězem, který byl 
v roce 1957 vysvěcen, a který nadále působí v duchovní službě, nyní v kostele sv. Máří 
Magdaleny v Brně, na Masarykově ulici, kde ho mnozí ořechovští stále navštěvují.       
Po mši svaté bylo ve farní zahradě agapé – Agapé (množné číslo agapai) je pak také 

označením pro „hody lásky“ (společné stolování), jež v počátcích křesťanství provázely 

bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé, zdroj Wikipedie – spolu 
s oslavencem do pozdního večera. Jednalo se opravdu o hostinu lásky, díky darům 
mnohých farníků, ať už hmotných – víno, občerstvení nebo finančních - k zaplacení 
rautu a podobně. 
 

Přejeme panu faráři Bláhovi, který v únoru oslavil 85 let, hodně zdraví a Božího 
požehnání pro jeho další duchovní službu. 

Jana Ryšává 
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Nový kněz v Ořechově 
 
Po pěti letech duchovní služby ve farnostech sv. Jiří a Všech svatých v Ořechově 
odchází otec Mariusz Sierpniak. Nadále zůstává správcem farnosti v Moravanech a nově 
bude dojíždět místo Ořechova do Želešic. Otci Mariuszovi děkujeme za vše, co pro naši 
obce vykonal a přejeme mu hodně zdraví  a Božího požehnání v jeho další službě.  
 

Novým knězem v Ořechově je P. Krzysztof Drzazga, který bude bydlet na faře 
v Ořechově, Tikovická 24. Nový farář v ořechovských farnostech, otec ThDr. Krzysztof 
Drzazga, se narodil v Puławach (průmyslové město ve východním Polsku) v roce 1975. 
V roce 1994 vstoupil do Vyššího duchovního semináře v Lublině a současně začal 
studium na filosoficko – teologické fakultě Katolické lublinské univerzity. Dne 10. 
června roku 2000 přijal v Lublině kněžské svěcení a pracoval dva roky v polské 
pastoraci. Od roku 2002 – 2015 na pozvání kardinála Miloslava Vlka, pracoval              
v Arcidiecézi pražské v České republice. V letech 2015 - 2016 působil v Rakousku, kde 
se jako výpomocný duchovní v rakouské farnosti v Linzu současně věnoval lokální 
pastoraci Čechů a Slováků. V roce 2008 získal licenciát z teologie a započal 
doktorandské studium, jež úspěšně zakončil v roce 2010 s titulem doktora teologických 
věd v oboru liturgiky na teologické fakultě Opolské university v Polsku. 
 

Kontakty na nového duchovního správce naší obce najdete v nejbližších dnech na 
webových stránkách farnosti www.farnostorechov.cz. 
 

Tomáš Dudík 
místostarosta 
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                             Tisková zpráva 
 

 

DO BRNĚNSKÉ ZOO PŘIJELA LVICE KIVU  
 

V úterý 11. července přicestovala z Ústí nad Labem do brněnské zoo samice lva 
konžského (Panthera leo bleyenberghi). Jmenuje se Kivu, narodila se v roce 2012 
v portugalské Zoo Lisabon a do Zoo v Ústí přišla o dva roky později. Společnost ji bude 
dělat lev Lolek, který přicestuje z polské Zoo Gdaňsk o pár týdnů později.  
 

„Na návrat lvů do Brna se připravovali jejich budoucí chovatelé, ale i samotná zvířata. 
Zatímco chovatelé se seznámili s novým zařízením a chovatelskými podmínkami 
v domovských institucích obou lvů, aby jim co nejvíc usnadnili stěhování, Kivu 
s Lolkem se učili používat přepravní bedny, aby do nich před transportem uměli 
nastoupit bez uspání,“ doplnil ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.  
 

Lvice Kivu, která přijela jako první, se po příjezdu začala seznamovat s ubikací a bude 
čekat na samce. Samec Lolek, který se v Gdaňsku narodil v roce 2015 je zvyklý na život 
ve větší skupině, složené z jeho rodičů a sourozenců. Těžko by sám snášel první dny 
života v novém, neznámém prostředí a proto dorazí později. Oba lvi budou mít v ubikaci 
k dispozici vlastní box a seznamovat se budou přes kontaktní místo. Teprve po asi dvou 
týdnech se poprvé setkají na odstavném dvorku. První přímý kontakt může být bouřlivý, 
ale chovatelé budou připraveni situaci zvládnout. 
 

„Při výběru zoologické zahrady, která poskytne lvy do naší nové expozice, jsme hledali 
takovou, která chová lvy konžské, poddruh pocházející z oblasti Kalahari,“ vysvětluje 
Hovorka. Lví areál bude totiž součástí komplexní expozice Kalahari, představující 
zvířenu ze suchých oblastí jihozápadní Afriky, v jejímž středu se nachází poušť 
Kalahari. Stejně jako další tři velké expoziční soubory – Beringie, Karibik a Wallacea – 
vzniká i Kalahari podle generelu výstavby, který vychází ze Strategie rozvoje Zoo Brno, 
schválené zřizovatelem v roce 2006. Novou expozici lvů brněnská zoo slavnostně otevře 
26. srpna 2017 a předá lvy jejich adoptivním rodičům - energetické společnosti SPP. 
 

Gabriela Tomíčková, ZOO Brno 
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INFORMUJE 
 
Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné 
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se 
v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, 
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických 
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 
totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další 
možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 
30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 
 
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných 
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich 
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro 

vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také 

se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit 

pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce 
evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny 
např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není 
možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání 
nejvhodnějšího řešení.  
 

Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení 
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo 
dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné 
výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy 

bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také 

na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání 
žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly 
zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory 
všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).  
 

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017. 
 

V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace     
o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR 
(www.crr.cz).  

 
Autor: Miroslav Krob 

Fotografie: archív MMR 
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Ukázka bytového domu po zateplení 
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PPllaacceennáá  iinnzzeerrccee  
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       INZERCE NEMOVITOSTÍ 

* Hledám domek či chalupu k celoročnímu obývání. Ořechov a okolí.  
Telefon: 722 012 297 

 
* Hledám v Ořechově a okolí družstevní byt nebo byt v osobním 

vlastnictví.  
Telefon: 739 826 409 

* Pro klienty z Brna hledáme dům v Ořechově.  
   OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o.    Telefon: 734 319 616 

 

  

  
  



39 

  
  
  
  
  
OOřřeecchhoovvsskkýý  zzpprraavvooddaajj  vvyyddáávváá::    

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

V roce 2017 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 2/2017:  28. července 2017. 
Uzávěrka příspěvků třetího čísla zpravodaje roku 2017 je  1111..  lliissttooppaadduu  22001177..  
 

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. 
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