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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    
 
Vážení spoluobčané, 
 
léto se s námi pomalu loučí. Prožili jsme období letních dovolených, dětských 
táborů, koupání i výletů.  Mnozí z nás poznali nová místa naší vlasti nebo 
zajímavá místa v cizině. Prázdniny začaly největší akcí v naší obci - 
Cyrilometodějskými hody.  Myslím, že letošní hody byly jedny z nejvíce 
vydařených. Začaly v pátek poutní mší u kapličky, po které zůstali muzikanti 
hrát na place před hospodou a tancovalo se až do oběda. Sobotní stavění jedné 
z největších májí, kterou jsme tu měli, provázelo trochu obav, když začalo 
praskat jedno z rahen. Přesto se čtyřiceti chlapům podařilo máju postavit ručně. 
Nedělní hody postrašil malý deštík před průvodem. Šestnáct párů stárků 
doplnily krojované děti.  Večerní nástup krojované chasy ze sousedních               
i vzdálenějších obcí celé hody jen obohatil.  Pondělní část hodů byla hojně 
navštívena. Velký úspěch letos zaznamenaly i tvarůžkové hody v úterý, kde byla 
návštěvnost přes dvě stě lidí. Zásoby tvarůžkové pomazánky byly za hodinu 
vyprodány. Genius Loci – duch tohoto místa, atmosféra i to, že se hody konají 
vždy v neděli a pondělí, na které navazuje tradice tvarůžkových hodů v úterý, to 
vše dělá z našich hodů něco jedinečného, co se nevidí široko v okolí. Největší 
dík patří hasičům, kteří tuto tradici v naší obci udržují.  Milí hasiči a stárkové      
- moc děkuji. A zároveň musím říci, že na přání stárků i některých bývalých 
stárků, jsme začali pracovat na obnově Ořechovského kroje. Snad se to do 
příštího roku povede alespoň částečně zrealizovat. 
 
Po svátečních dnech nastaly pro mnohé z nás zase obyčejné pracovní dny, 
prozářené sem tam krásnými vzpomínkami na dovolenou. Každý dostal do své 
schránky dotazník obce a Ti z Vás, kteří si již aktivovali mobilní aplikaci 
Zlepšeme Česko, jej obdrželi navíc i v elektronické podobě. Někteří si 
dotazníky vyzvedli na schránce umístěné v přízemí obecního úřadu. Zájem        
o vyplnění dotazníku byl velký a někteří občané rozpracovali i další náměty, 
které přišli konzultovat na obecní úřad. K vyhodnocení dotazníku bude vydáno 
zvláštní vydání Obecního zpravodaje.  
 
O prázdninách neutichl ani stavební ruch. Po dokončení rekonstrukce části ulice 
Pavlíkova se prováděla o prázdninách rekonstrukce mateřské školy. I přes 
krásnou fasádu není naše školka v úplném pořádku. Přesvědčili se o tom všichni 
zastupitelé obce při prohlídce obecních budov. Ve školce proběhla kompletní 
výměna osvětlení.  Poděkování patří panu Sochorovi, který jako nově 
přistěhovaný občan naší obce, s celou akcí velice pomohl a naše školka je 
vybavena velice moderním a úsporným osvětlením.  Dále byla v této budově 
dovybavena kuchyně. Staré a nevyhovující zařízení bylo nahrazeno novými 
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moderními přístroji, nerezovými stoly a skříněmi. Doufám, že se našim paním 
kuchařkám bude v nověji vybavené kuchyni dobře vařit. Ve sklepním prostoru 
byl nahrazen také starý nevyhovující rozvaděč elektrické energie. Nejvíce však 
zaujme to, co je vidět na první pohled, i když je to třešnička na dortu. Byl 
vybudován nový vstup do školky s částí nového oplocení. Nově vybudované 
vstupní schody s čistící zónou provedla firma pana Sedláčka z Ořechova             
a MIKO Neslovice provedlo předláždění celého vstupního prostoru u školky. 
Prostor byl doplněn také novou lavičkou.     
 
U základní školy byl zhotoven nový vstup s čekárnou pro rodiče. Toto nové 
zabezpečení vzniklo na žádost vedení školy, především z důvodu kontroly 
cizích osob (myšleno i rodičů), které se nekontrolovatelně mohly pohybovat po 
škole. V dnešní době různých „pomatenců“ je toto zabezpečení jistě na místě. 
Na školní jídelně byla vyměněna střešní krytina. Trámy jsou na všech budovách, 
a to jak školy, tak i Kulturního centra, celkem v pořádku, ale křidlice již má svá 
nejlepší léta za sebou. Čeká nás postupná oprava všech střech. Zároveň byly 
vybudovány i nové schodky z parkoviště ke školní jídelně.  
 
Návštěvníci hřbitova jistě zaznamenali práce na pohřebišti Rudé armády.         
Po dohodě s památkáři a Generálním konzulátem Ruské federace byl  
nedůstojný a rozpadající se pomník kompletně zbourán a bude nahrazen novým, 
který bude více připomínat původní pomník z roku 1946. Na tuto akci je 
přislíbena finanční dotace hejtmanem Jihomoravského kraje panem              
JUDr. Bohumilem Šimkem. Z Jihomoravského kraje také obdržela naše obec 
dotaci na zpracování Změny č. 2 územního plánu obce Ořechov ve výši dvě sta 
tisíc korun a na vybavení Mateřského centra ve výši čtyřicet tři tisíc korun. 
S městem Ivančice, byla uzavřena smlouva o výkonu služby městské policie 
v naší obci. V první části bude Městská policie Ivančice provádět v naší obci 
měření rychlosti tak, aby byla zajištěna plynulost a bezpečnost dopravního 
provozu. Tato služba bude Ořechovu poskytována zdarma. Letní hraní letos 
poprvé příliš nevyšlo. I což, déšť je potřeba a některým náladu zkazit nedokázal.  
Snad příští rok vyjde lépe. Kapely jsou již zajištěny.  
 
Z dotazníku vzešla řada zajímavých návrhů. Některé z nich byly projednávány 
už od začátku roku. A tak bylo zajímavé, že hodně občanů volalo po úpravě 
dopravního značení na křižovatce u školy. Jen se ukončil dotazník, bylo 
provedeno.  Opravdu nepracujeme tak rychle, i když bychom si to přáli. Celé 
dopravní značení bylo projednáváno s projektanty, Policií ČR i Městským 
úřadem Šlapanice již od ledna. Upozorňuji ještě jednou, že je na přání policie 
České republiky provedena změna dopravního značení na ulici Tolarova. Ta je 
nyní obytnou zónou, kde je povolena maximální rychlost dvacet kilometrů         
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v hodině, zákaz parkování mimo vyhrazené parkoviště a při výjezdu z ulice 
Tolarova musí být dána přednost všem ostatním.   
 
Od středy 11. září bude odpadový dvůr obce na ulici Ořechovičská otevřen také 
každou středu od 12.30 do 17.00 hodin. Bude se jednat o zkušební provoz do 
konce roku. Pokud bude odpadový dvůr využíván, budeme v rozšířené otvírací 
době pokračovat i nadále.  
 
Práce na knize o Ořechovu pokračují, i když tempem pomalým. Děkujeme 
všem, kteří přispívají a nosí zajímavé fotografie z obce. Poprvé do Ořechova 
zavítal také Kinematograf bratří Čadíků. Letní kino v Ořechově promítalo          
ve dnech 4. až 7. září. Vstupné bylo dobrovolné na podporu KONTA 
BARIÉRY. Když čtete tyto stránky, víte více než já, jak to dopadlo. Pokud se 
Vám promítání líbilo, rádi za námi přijedou i příští rok.  
 
Dlouho očekávaný stroj na úklid obce již pracuje od půlky prázdnin a zatím je 
velkým pomocníkem naší obecní čety. Velmi usnadní a urychlí úklid obce.   
 
Dovolte mi také podělit se s Vámi o čerstvou informaci. Snad každý druhý 
námět v dotazníku byl BANKOMAT. Po oslovení jedenácti peněžních ústavů se 
některé banky ozvaly, že nemají zájem, některé raději ani neodpověděly. Jediná 
Fio banka se ozvala s nabídkou. Dnes již mohu potvrdit, že umístění bankomatu 
v Ořechově bylo generálním ředitelstvím Fio banky schváleno. Ten se bude 
nacházet na ulici Pavlíkova č. o. 18 (bývalé kadeřnictví). Pevně věřím, že bude 
bankomat hojně využíván tak, aby pro nízké výběry nemusel být v budoucnu 
zrušen. 
 
A na závěr mi dovolte informovat Vás o tom, že v sobotu 26. října 2019 
proběhne v Kulturním centru oslava 785 let od první písemné zmínky o naší 
obci. Tuto akci bychom rádi pojali jako setkání rodáků nad padesát let věku.  
Pokud znáte někoho, kdo je rodákem z naší obce a rád se sem vrací, předejte 
mu, prosím, kontakt na obecní úřad, abychom ho mohli na tuto akci osobně 
pozvat. 
 

Vážení spoluobčané, pokud jste dočetli až sem, jsem za to velmi rád, protože to 
svědčí o Vašem zájmu o dění v obci. Přeji Vám všem krásné prožívání 
podzimních měsíců a na některé z obecních akcí se budu těšit na setkání s Vámi. 

 
Tomáš Dudík 
starosta obce 

 
 



5 

 

Nález munice v Ořechově 
 
Vážení spoluobčané, 
 

musíme Vás upozornit na časté nálezy munice při provádění výkopových prací z období 
druhé světové války. Jak většina z Vás ví, v okolí Ořechova a v obci samé probíhaly 
v závěru druhé světové války těžké boje. Z tohoto období se nám nedochovaly jen 
smutné vzpomínky na zničený Ořechov a spoustu zmařených životů, ale i velké 
množství munice. Každý rok je hlášeno několik nálezů nevybuchlé munice a jen           
od začátku tohoto roku to jsou čtyři nálezy. Poslední nález munice na ulici Na Kopci se 
nacházel jen dvacet pět centimetrů pod povrchem. Žádáme občany, aby při nalezení 
munice byli velmi opatrní, v žádném případě s ní nemanipulovali a neprodleně 
kontaktovali Policii České republiky. 

Pavel Smištík 
místostarosta obce 

 
 
 

FFoottooggrraaffiiee  zzee  žžiivvoottaa  nnaa  oobbccii  
 
Zahájení nového školního roku v Základní škole a Mateřské škole Ořechov 
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Oprava střechy nad jídelnou 
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Blahopřání našim jubilantům      
 
Srdečně gratulujeme všem jubilantům, kteří se v měsících dubnu      
až srpnu 2019 dožili významného životního jubilea  
 
70 
 

Anna Šmídová 
Svatava Vašicová 
Marie Cetlová 
Jarmila Tekerová 
Helena Pečinková 
Marie Kopečná 
Emilie Látalová 
Ladislav Kakač 
Zdenka Lankašová 
Jindřiška Macíčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 

Olga Frantová 
Jaroslava Válová 
Zdenka Pehalová 
Marta Konečná 
Jarmila Ryšavá 
Ervín Klodner 
Vítězslav Smejkal 
Tomáš Hrubý 
Milan Šmíd 
Bohumil Pantůček 
Jaroslava Pehalová 

90 
 

Jan Novosad 
Marie Kozlová 
Marie Tolarová 
 

91 
 

Božena Dvořáková 
 

92 
 

Libuše Dostalová 
Rostislav Řezáč 
 

93        94   95 
 

Helena Klímová       Anna Nováková             Růžena Novotná 
 

97        98 
    

Marie Šafrová         Ludmila Konečná 
       Jiří Klestil 
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IInnffoorrmmaaccee  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu      

  
SSOOUUTTĚĚŽŽ  OO  NNEEJJKKRRÁÁSSNNĚĚJJŠŠÍÍ  KKVVĚĚTTIINNOOVVOOUU  VVÝÝZZDDOOBBUU  
 
 
Obec Ořechov vyhlásila soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných domů. 
 

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

                                                              - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 
Výherci získávají od Obce Ořechov zahradnický dárkový balíček v hodnotě 1000 korun. 
 

Děkujeme nejen výhercům, ale také Vám všem, kteří se o své domy a předzahrádky 
s láskou pečujete a přispíváte tím k hezkému vzhledu naší obce.  
 

Na následujících stránkách se podívejte na fotografie vítězů soutěže a výběr ostatních 
zdařilých úprav. 
 
 
 
Nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu – rodinný dům – ulice Páralova 
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Nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií – rodinný dům – ulice Brněnská 
 

 
 
 
Nejkrásnější výzdoba předzahrádek – rodinný dům – ulice Svadilov 
 
 
 

 



11 

 

Další zdařilá realizace – ulice Páralova  
  

  
Další zdařilá realizace – ulice Brněnská 
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VVÍÍTTÁÁNNÍÍ  OOBBČČÁÁNNKKŮŮ  
 

Žádáme rodiče novorozených dětí s trvalým pobytem v obci Ořechov, kteří se chtějí se 
svým dítětem zúčastnit „Vítání občánků“, které se bude konat v dopoledních hodinách            
v sobotu dne 30. listopadu 2019 v obřadní síni Obce Ořechov na ulici Zahradní 1, aby 
tuto skutečnost nahlásili na Obecním úřadě Ořechov, a to nejpozději                              
do 15. listopadu 2019.  
 

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

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

Loni občané odevzdali k recyklaci 6 115,85 kilogramů starých spotřebičů. Snaha  
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace 
elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké 
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. 
 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 
naší obce v loňském roce vyřadili 6 115,85 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně 
předali k recyklaci, jsme uspořili 71,01 MWh elektřiny, 3 464,78 litrů ropy, 333,14 m3 
vody a 3,23 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů             
o 15,59 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 69,09 tun. 
 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku pro dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 
 

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL 
k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky 
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice           
a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má 
zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-
dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz. 
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MOBILNÍ ROZHLAS V OŘECHOVĚ – Registrační formulář je k dispozici na 
obecním úřadě, nebo se registrujte online na níže uvedených webových stránkách. 
SMS zprávy přijímá i obyčejný telefon, proto není nutné k přijímání zpráv 
z mobilního rozhlasu pořizovat „chytrý telefon“. 
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Nové dopravní značení v obci 
 
Začátkem roku 2019 požádala obec Ořechov firmu DOKA o harmonizaci dopravního 
značení v obci podle již platného pasportu dopravního značení. Zároveň s tím obec 
iniciovala nové dopravní značení, které by přispělo k větší bezpečnosti dopravy v obci. 
Jako největším dopravním rizikem byla vyhodnocena křižovatka na silnici II/152 ulice 
Tolarova, Ježkov. Do budoucna je podle navrženého plánu JMK počítáno s kruhovým 
objezdem, který však není možné v krátké době realizovat, proto obec navrhla vyřešit 
dopravní situaci svislým a vodorovným dopravním značením. Městský úřad Šlapanice 
po předchozím projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské 
ředitelství Policie Jihomoravského kraje navrhlo nové dopravní značení. Nové dopravní 
značení se mimo výše jmenované křižovatky týká také - Parkoviště u hřbitova 

v Tikovicích, ulice Sokolská (zrcadlo), ulice Svadilov, ulice Ořechovičská - parkoviště    

u hasičské zbrojnice a Silnice III/15267 lokalita v Rybníčkách a Na Závisti. V období 
prázdnin firma DOKA instalovala nové dopravní značení, které by mělo přispět k větší 
bezpečnosti silničního provozu v obci.  
 
Určitě všichni řidiči znají význam dopravní značky obytná zóna, takže jen pro 
zopakování. 

 
V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce 
převládá nad funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím stavebním řešením. V obytné 
zóně platí specifické provozní podmínky dané § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb.  
 

- řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h 
- řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit;         

v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, 
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 
- chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, 
- jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, 
- chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu, 
- při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič 

přednost v jízdě.  
 
 

Pavel Smištík 
místostarosta 
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ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  OOřřeecchhoovv  

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
 

Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 
1997. Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině. Cílem této sbírky je přinést veřejnosti 
informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené
kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině 
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, 
výzkumu a vybavení onkologických center. Zkrátka zvýšit všeobecné povědomí o této 
zákeřné nemoci.     
 

Hlavním tématem letošní sbírky byla tentokrát prevence nádorového onemocnění plic. 
Patříme k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy. V posledních letech mírně ubývá 
kuřáků mužů, zato roste počet kouřících žen, ale především mladistvých 
a experimentujících dětí. Se zdravím hazarduje asi třetina mužů a čtvrtina žen. 
A důsledky? Každé dvě hodiny si u nás rakovina plic vyžádá lidský život. Přitom 80
% pacientů s tímto onemocněním jsou kuřáci. V zájmu snížení rizika nádorů by se měl 
každý snažit již od mládí osvojit si způsob života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou 
výkonnost a odolnost proti chorobám. Jde především o nekuřáctví, pravidelnou fyzickou 
aktivitu, duševní pohodu a zdravou výživu. Prevence je přitom podle odborníků stále 
nedostatečná. Problém spočívá hlavně  v nezdravém životním stylu 
jednoznačně nejvýznamnější jednotlivou příčinou vzniku rakoviny. 
 

Uvědomili jsme si vážnost situace, a proto jsme se opět rozhodli pomoci v
zákeřným onemocněním. Ve středu 15. května 2019 jsme nechali v naší škole rozkvést 
naději, že nám pomůžete k dosažení co možná nejvyššího finančního daru. 
 

Vybrali jsme, bez pár korun, neuvěřitelných  14 000,- Kč. 
 

Děkujeme všem, kteří se ozdobili kytičkou, která pomáhá. 

Mgr. Michaela Pelikánová
 
 
Obrovský úspěch chlapců ZŠ Ořechov 
 
Tomáš Horák, Richard Hadár a Dominik Šenkýř – to jsou jména, která nejednou zněla 
19. 6. a 20. 6. v Ostravě při semifinále Čokoládové tretry roku 2019.
 

Co to je Čokoládová tretra? 
 

Čokoládová tretra je zcela výjimečný projekt, zaměřený na děti z 1.
let. Je to celoplošná ojedinělá sportovní aktivita, která přes základní, čtvrtfinálová 
a semifinálová kola vrcholí přímo v hlavním programu jednoho z
světové atletiky – na Zlaté tretře v Ostravě. V základních kolech startovalo 150
z celé České republiky, Slovenska a Polska. 
 

 

pravidelně koná již od roku 
sbírky je přinést veřejnosti 

informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené 
kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou 
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, 
výzkumu a vybavení onkologických center. Zkrátka zvýšit všeobecné povědomí o této 

Hlavním tématem letošní sbírky byla tentokrát prevence nádorového onemocnění plic. 
posledních letech mírně ubývá 

kuřáků mužů, zato roste počet kouřících žen, ale především mladistvých                         
a experimentujících dětí. Se zdravím hazarduje asi třetina mužů a čtvrtina žen.                
A důsledky? Každé dvě hodiny si u nás rakovina plic vyžádá lidský život. Přitom 80–90 

í rizika nádorů by se měl 
každý snažit již od mládí osvojit si způsob života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou 
výkonnost a odolnost proti chorobám. Jde především o nekuřáctví, pravidelnou fyzickou 

itom podle odborníků stále 
nezdravém životním stylu - kouření cigaret je 

jednoznačně nejvýznamnější jednotlivou příčinou vzniku rakoviny.  

Uvědomili jsme si vážnost situace, a proto jsme se opět rozhodli pomoci v boji s tímto 
května 2019 jsme nechali v naší škole rozkvést 

dosažení co možná nejvyššího finančního daru.  

 

Mgr. Michaela Pelikánová 

to jsou jména, která nejednou zněla 
Ostravě při semifinále Čokoládové tretry roku 2019. 

1. stupně tedy 6 – 11 
let. Je to celoplošná ojedinělá sportovní aktivita, která přes základní, čtvrtfinálová           

hlavním programu jednoho z největších podniků 
základních kolech startovalo 150 000 dětí 
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Na naší škole jsme uspořádali základní kolo pro celý 1. stupeň již v měsíci dubnu. První 
tři v každé kategorii postoupili do krajského čtvrtfinále do Brna. Tam se naše děti vůbec 
neztratili – v kategorii 11-letých chlapců první tři místa obsadili Tomáš, Dominik            
a Richard. Byl to úžasný zážitek, kdy na stupně vítězů vystoupají žáci jedné školy, 
tleská jim celý stadion, obdivuje a gratuluje i Jarmila Kratochvílová. 
 

Tímto neuvěřitelným výsledkem se kvalifikovali na semifinále do Ostravy, které bylo 
19.6. No a kluci se opět v těžké konkurenci závodníků z celé České republiky, ale i ze 
Slovenska a Polska vůbec neztratili – do finále mezi 8 nejlepších postoupil Tomáš           
a Ríša, Dominik zůstal těsně pod postupovou čarou. 
 

Atmosféra finále, které bylo následující den, byla neskutečná, bouřlivá velmi emotivní, 
vždyť mezi fandícími diváky byly i děti z naší školy a mohly si hlasivky vykřičet. Ale 
Tomáš a Ríša své role zvládli na jedničku, do svého běhu dali vše co bylo v jejich silách 
a určitě i víc. Cílovou pásku před několika tisíci diváky, protrhl jako první náš Tomáš     
a jako pátý doběhl Ríša. Zážitek, který se nedá slovy popsat, který se musí zažít – 2 žáci 
z jedné školy ve finále – úžasné, skvělé, dojemné, neopakovatelné, jedinečné. 
 

Pokud si chcete atmosféru semifinále a finále alespoň trochu přiblížit, podívejte se 
fotodokumentaci na www.cokoladovatretra.cz. 

 

       Mgr. Zuzana Marková 

 

Památník Lidice očima žáků 8. a 9. tříd 
 

V úterý 21. 5. jsme jeli se školou na exkurzi do Lidic (vesnice, která byla 10. 6. 1942 
vypálena nacisty). Chvíli před sedmou jsme se sešli u autobusu a ten nás asi za tři 
hodiny dovezl na místo. Nejdříve jsme se šli podívat do domku, který vypadal a byl 
vybavený skoro přesně tak, jako všechny lidické domy nově postavené po válce. Mnozí 
z nás původní nábytek poznávali z domů svých prarodičů či praprarodičů. Dověděli 



17 

 

jsme se, že každá žena, která se do Lidic vrátila z koncentračního tábora, dostala svůj 
vlastní dům. Potom jsme šli do muzea. Zhlédli jsme dokument, jak vůbec k tragédii 
v Lidicích za druhé světové války došlo. Muzeum na mě působilo velmi smutně, 
několikrát jsem neměla daleko k slzám. Nakonec jsme se šli podívat na místo, kde stály 
původní Lidice. Viděli jsme například místo, kde stála původně škola, základy statku,     
u kterého byli postříleni všichni lidičtí muži, sousoší, vytvořené na památku lidických 
dětí. V odpoledních hodinách jsme nasedli plni dojmů do autobusu a vyrazili zpět do 
Ořechova. Já osobně jsem velmi ráda, že jsem se exkurze zúčastnila. Dozvěděla jsem se 
hodně nových, i když většinou děsivých zajímavostí z té doby a uvědomila jsem si, jak 
jsem ráda, že dnes žijeme v relativně klidné době. 
 

( K.S., 9.A ) 
 

Prohlídka památníku v Lidicích byla zajímavá, protože vstoupit na místo, kde se 
v nedávné době rozléhala obec a pak byla úplně vymazána z mapy, je silný zážitek. 
 

( J.V., 8.A ) 
 

Výlet do Lidic na mě zapůsobil dojemným způsobem. Poslouchat různé osudy lidí, kteří 
zahynuli, mě nenechává klidným. Mrazí mě až v zádech z toho, co se v těchto místech 
odehrálo. 
 

( Š.V., 8.A ) 
 

Dne 21.5. jsem prožil silný emotivní zážitek, plný zhnusení, odporu, ale i údivu nad 
přesností, rychlostí a krutostí německých „essesáků“. A zároveň soucit a silné pohnutí 
nad osudem všech lidických lidí. 

( K.L., 9.A ) 
 
ŠKOLNÍ VÝLET – PASSAU, LINZ 
 

V loňském roce jsme byli na výletě v Německu a Rakousku. Tento rok tomu nebylo 
jinak… 
 

Odjížděli jsme v úterý 16.dubna od školy, kde jsme se začali scházet ve 2:45 ráno.        
Po příjezdu autobusu ke škole a „nalodění“ na palubu jsme jeli šest hodin                     
do Bavorského lesa, kde jsme si prošli stezku v oblacích – Baumwipfelpfand. Byl z ní 
nádherný výhled na okolní vesničky, přírodu, a dokonce i na Alpy. Poté jsme 
pokračovali do města tří řek – Pasova. Proč zrovna tří řek? Protože v Pasově se do sebe 
vlévají právě tři řeky: Dunaj, Inn a Ilz. Po příjezdu jsme šli nejprve na prohlídku města. 
Je to velmi krásné město s tajemnými uličkami a barokní architekturou.                        
Po dvouhodinovém rozchodu nás na sraz přišlo bohužel o dva méně, a tak se rozeběhla 
pátrací akce po „ztracených“. Všechno ale dobře dopadlo, ztraceni byli nalezeni, a tak 
jsme mohli pokračovat. 
 

Odpoledne jsme měli naplánovanou pohodovou plavbu lodí po řece Dunaj, abychom si 
Pasov mohli prohlédnout také z jiného úhlu. K večeru jsme tento úžasný den zakončili 
přespáním na hradě Oberhaus. 
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Ráno, hned po vydatné snídani, jsme zamířili přes hranice do rakouského města Linz. 
Na úvod jsme si prošli historickou část města, náměstí Hauptplatz. Následovala 
nejočekávanější část dne – rozchod. Většina z nás zamířila do budovy s nápisem          
Mc Donald, jiní vykoupit veškeré obchody s Haribem a dalšími sladkostmi.                  
Po prohlídce města následovala návštěva Ars Electronica Center, což je takové muzeum 
budoucnosti. Mohli jsme si zde vyzkoušet virtuální realitu, zjistit, z čeho se v budoucnu 
bude vyrábět oblečení nebo prostě jen vyzkoušet různé fyzikální jevy. Součástí 
prohlídky byla i zajímavá přednáška o vesmíru ve 3D. Celou návštěvu Lince jsme 
zakončili vyjížďkou na úžasnou vyhlídku Pöstlingberg. Potom už bohužel musel náš 
výlet pomalu končit a k večeru jsme vyjížděli zpět domů směr Ořechov. 
 

Doufám, že pro všechny účastníky zájezdu to byl skvělý výlet a užili si jej stejně jako já. 
 

Adéla Svobodová 
9.A 

 
Škola v přírodě 
 
V termínu 9. – 14. 6. 2019 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili školy v přírodě 
v překrásném prostředí Velkých Losin poblíž Rapotína. V rezortu, ve kterém 
jsme byli ubytování, se o nás všechny krásně starali.  
 
Po celou dobu školy v přírodě se děti rozdělené do družinek snažily zachránit 
zakletou vílu Meluzínu, která je vládkyní losinského království a samotný zlý 
čaroděj Černovous ji proměnil v zakletý starý dub. Černovous si pro děti 
připravil mnoho nástrah a překážek (záplavu, kouzelnické pomocníky, čarodějné 
stonožky apod.), ale také si děti vyzkoušely vyrobit vlastní ruční papír v Ruční 
papírně, prohlédly si zámek a přilehlý park ve Velkých Losinách. Naštěstí nám 
po celou dobu školy v přírodě přálo počasí, tak si děti mohly zaskotačit nejen při 
různých hrách na louce, ale i při vodních hrátkách, popř. překonat svůj strach při 
výstupu na rozhlednu Bukovka. V okamžiku, kdy nám nepřálo počasí, jsme se 
věnovali rukodělným činnostem – pískování mandal, výrobě triček, čarodějnic 
apod. Naštěstí se všem dětem podařilo společnými silami Černovouse porazit     
a samotná víla Meluzína přišla dětem poděkovat za svoji záchranu.  
 
Závěrem školy v přírodě byla návštěva ZOO Olomouc při zpáteční cestě domů. 
Věřím tomu, že jsme se všichni vrátili s hromadou nezapomenutelných zážitků. 

 
Mgr. Pavla Měřínská 
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Pasování na čtenáře 
 

Čtení je v našich zeměpisných šířkách naprosto samozřejmou záležitostí. Některé děti 
dnes čtou již před vstupem do školy, jiné se se spojováním písmen trápí ještě na druhém 
stupni, ale čteme všichni. Když se děti v prvních třídách učí číst, je to pro ně na začátku 
bezpochyby dřina. Ovšem když se po čase písmenkování či slabikování promění 
v plynulé čtení, je to pro děti i jejich okolí velká radost.   
 

Konec školního roku klepe na dveře a tak je na místě, aby se úsilí našich prvňáčků         
a jejich rodičů zhodnotilo. 28.5.2019 byli slavnostně pasováni na čtenáře. 
 

U nás v Ořechově je letitou dobrou tradicí, že než jsou děti pasovány na čtenáře z rukou 
pana starosty, vystoupí s pestrým kulturním programem. Proto se téměř půl roku jednou 
týdně scházely obě třídy a nacvičovaly taneček na píseň Banánafon. K tomu přibyl 
nácvik písní a ještě se bylo třeba naučit básničky. Děti byly pilné jako včelky, ale             
i upovídané jako babky na trhu. Čas věnovaný přípravám se zúročil a ono úterý, kdy 
bylo Pasování na čtenáře, se dětem vystoupení opravdu povedlo. Zpívaly, přednášely      
a tančily s takovou chutí a radostí, až srdce plesalo. 
 

Po vystoupení byly slavnostně pasovány z rukou pana starosty Tomáše Dudíka a hned 
vzápětí přijímaly gratulaci od naší paní ředitelky Mgr. Ivany Šmídové. Celé setkání bylo 
podpořeno hojnou účastí rodičů i prarodičů našich prvňáčků a zakončeno velkým 
focením všech 46 dětí, které zdobily šerpy s nápisem Už jsem čtenář! 

                                          
   Mgr. Ivana Drábková, třídní učitelka 1.A 

                                                                          Mgr. Petra Zoubková, třídní učitelka 1.B 
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OObbeeccnníí  kknniihhoovvnnaa  aa  kkuullttuurrnníí  cceennttrruumm  iinnffoorrmmuujjee  

Vážení čtenáři, 
 
léto je v plném proudu a já bych Vás ráda informovala, co pro Vás připravujeme. Předně 
Vám všem děkujeme, že podporujete akce, které pro Vás připravujeme. Jsme rádi, že se 
akce líbí. Svědčí o tom účast třeba na akci Den pro ženy (ke svátku matek), která 
proběhla 12. 5. 2019, kdy se sešlo přibližně osmdesát příznivců. 
 

Naše knihovna je opět zapojena do projektu „Jižní Morava čte“, který je 
spolufinancován Jihomoravským krajem. V rámci tohoto projektu vyhlašujeme literární, 
výtvarnou a audiovizuální soutěž pro děti a mládež ve věku 4-15let. Tentokrát je téma    
„Tajemství knihovny“ – děti mohou psát, malovat, fotografovat a natáčet videa na toto 
téma. Soutěž je rozdělena do různých kategorií. Jelikož v loňském roce v této soutěži 
v krajském kole získala 2. místo v kategorii výtvarné mateřská škola z Ořechova, tak 
doufáme, že se aktivně zapojí i letos a více účasti bude mít také naše základní škola.  
 

Více informací o této akci získáte v knihovně nebo na www.jiznimoravacte.cz. Od bude 
září výstava Jižní Morava čte 2018 v prostorách Kulturního centra. 
 

17.9.2019 od 18 hod. proběhne v sále KC beseda nad knihou „Ořechov 1945“, kterou 
pořádá Okrašlovací spolek ve spolupráci s Obecní knihovnou. Besedovat s vámi bude  
mladý autor Tomáš Stejskal. 
24.9.2019 od 18 hod. v sále KC přednáška o brněnském podzemí s p. Ing. Alešem 
Svobodou. 
8.10.2019 od 18 hod. v sále KC multimediální cestovatelská přednáška „ Taje Thajska“ 
– firma MOTANI. 
24.10.2019 plánujeme zájezd do divadla Radost v Brně na „Veselé paničky 
windsorské“, na který se můžete přihlásit do 11.10.2019 v Obecní knihovně. Cenu    
a čas ještě upřesníme. 
 
Připravujeme: 
Podzimní minidílničky v knihovně, v  listopadu slavnostní vyhlášení vítězných prací 
z projektu JM čte. Chystáme výstavu obrazů od pana Zdeňka Bernáta. V prosinci nám 
v sále KC zahraje své představení divadlo z Boleradic a opět se uskuteční vánoční 
jarmark v knihovně. O dalších akcích budete včas informováni. 
V knihovně stále probíhá výstava „ Kdo si hraje, nezlobí“ – hračky nejen pro kluky 
od 19. stol. – sbírku hraček a starožitností zapůjčili Sylva a Zdeněk Bernátovi z Modřic. 
 
VU3V – Virtuální univerzita třetího věku 
 

Od října začíná zimní semest Virtuální univerzity třetího věku, téma si studenti vybrali   
„Křesťanská ikonografie a hagiografie“. Pokud se chcete přidat do řad studentů VU3V, 
můžete se přihlásit do 13. 9. 2019. 
                                                              

                                                  Přeji vám krásný zbytek léta a slunečný podzim 
                                                                                Naděžda Adámková 
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 Foto studentů z promoce VU3V v Praze, květen 2019 
 

 

SSppoollkkyy  

PETANG KLUB OŘECHOV 
 
Dne 1. června se uskutečnilo tradiční setkání rodičů a dětí na hřišti v Rybníčkách. Jako 
vždy bylo připraveno plno soutěží pro děti a po absolvování všech stanovišť diplom         
a nějaká ta sladká odměna. Soutěží se účastnilo 121 dětí, což nás velice těší. Na další 
setkání rodičů a dětí v roce 2020 se těší členové Petang klubu Ořechov. 
 

Vzhledem k tomu, že se nám blíží podzim, přejeme všem občanům a příznivcům Petang 
klubu úspěšnou houbařskou sezónu. 

Pavel Smištík 
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V růžovém sadu, z. ú. informuje 
 

12. 10. 2019   Vsaduhraní 4 
 
Vážení a milí obyvatelé Ořechova,  
 

rád bych vás pozval na 4. ročník benefiční kulturní akce Vsaduhraní. Tato událost bude 
zároveň oslavou patnáctých narozenin dílny V růžovém sadu. Toto letí. Začínal jsem 
v září 2003 se třemi pracovníky s mentálním postižením ve sklepních prostorách 
Zvláštní školy internátní, která nás tehdy vzala pod svá křídla. Od roku 2009 vyrábíme 
dřevěné hračky a další výrobky ze dřeva v přízemních prostorách budovy, která se tehdy 
proměnila v úžasné Ořechovské kulturní centrum. A také nás přibylo, dnes nás do dílny 
dochází 20 lidí.  
 

Dnem naší slavnosti je sobota 12. 10. 2019 a místem konání je samozřejmě Kulturní 
centrum. Co máme v programu? V 15 hodin po slavnostním zahájení se mohou těšit 
nejen děti na pohádku Angatar divadla tv ORBA. Pro děti také jako v minulých 
ročnících připravíme hrací koutek s dřevěnou autodráhou a hlídací službou.                   
Po představení asi v 16. hodin nám paní Alice Dostálová – sklářská výtvarnice 
předvede výrobu skleněných figurek a zároveň bude prezentovat část své výstavy 
Planetami Malého Prince. Ve stejný čas si můžete prohlédnout naše dílny, nakoupit si 
výrobky z naší produkce pod stromeček, či se něčím dobrým posilnit. V 17 hodin 
zahájíme aukci výtvarných děl od našich přátel a originálních výrobků z produkce dílny 
V růžovém sadu. 18. hodina je vyhrazena pro všechny, kteří mají rádi zajímavou            
a originální muziku, neb vystoupí CERMAQUE a kapela. Závěr slavnosti patří již 
tradičně country kapele Na cestě, při které si můžete i zatancovat. 
 

Svým vstupným, které je dobrovolné, podpoříte ořechovskou dílnu V růžovém sadu 
s lidmi s mentálním handicapem a autismem. Těšíme se na vás. 
 

Vladimír Procházka 
       V růžovém sadu, z. ú.                                               

www.vruzovemsadu.cz 
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OKRAŠLOVACÍ  SPOLEK  OŘECHOV 
 

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

VAŘENÍ TRNEK,  Julie Pavlíková, roz.Trčková (*15.2.1889 +28.11.1983) 
 

Povidlí, neboli  trnky se vařily dříve doma ze švestek.  Vařilo se na Svadilově u mé 
babičky  Julie  Pavlíkové,  v Koutě se vařila povidla u  Štěpánky  Homolkové, to byla 
dcera babičky Pavlíkové.  Také v Tikovicích se vařilo, u Hladkých. Babička měla za 
manžela Jana Pavlíka a měli spolu 7 dětí. Dědeček byl švec, hlavně opravoval lidem 
boty. Přicházeli za ním  „na besedu“ jeho kamarádi a my jsme jako děti hltali příběhy, 
které si chlapi vyprávěli. U babičky Julie  se také v zimě drávalo peří,  tam  se zase 
scházely  starší ženy  a s nimi  novinky a zprávy z dědiny i okolí. 
 

Vaření švestek byla odborná a časově náročná práce.  Začínalo se brzy ráno, již ve tři až 
čtyři hodiny a končilo se pozdě večer.  Švestky se sypaly  do dřevěné bedny, která byla 
oplechovaná  zvenčí i zevnitř. Bedna byla posazena na třicet centimetrů vysokou  
cihelnou podezdívku, která byla omazaná  hliněnou maltou s plevami nebo slámou. Pod 
bednou se topilo dřevem. V první fázi vaření se švestky podlily malým množstvím vody, 
aby se nepřipálily ke dnu bedny. Důležité teď bylo  škrabkami převracet švestky            
a udržovat je neustále v pohybu. Tato část „vaření“ byla rozhodující pro kvalitu  
vznikajících trnek a také fyzicky nejnáročnější. Když  švestky změkly a horkem 
popraskaly a objevily se pecky, bylo třeba oddělit pecky od suroviny na trnky. Tato fáze 
se nazývala vytírání trnek. Směs se vysypala do  dřevěné bedýnky se sítem na spodku.  
Ovoce se propasírovalo  přes síto  pomocí  hodně opotřebovaného koštěte  znovu do  
horké bedny  nad ohněm, pecky z voňavé směsi se vyhodily.  
  

Vaření  řídila vždy majitelka zařízení, majitelka švestek byla v roli pomocnice. Tyto  
ženy rozhodovaly o tom, jestli nás pustí  dovnitř na  blízačku  při cestě ze školy. 
Většinou byly hodné a  pozvaly nás.  Nejlepší ale bylo, když  vařila nějaká teta                 
z rodiny,  to jsme si mohli vzít s sebou  i  nějakého kamaráda.  Dostali jsme lízačku, to 
byla   malá  dřevěná   vařečka,  která se namočila do  té dobroty.   Byl to pro nás  děti  
zážitek. 
      

Ve druhé fázi vaření  záleželo nejvíce na zkušenostech majitelky bedny. Směs se stále 
zahušťovala odpařováním vody, škrabkami se udržovala v pohybu, aby se nepřipálila. 
Trnky byly hotové až byly správně hladké, zahuštěné, slaďoučké  a voňavé. Ještě za 
tepla se vylévaly  do   kameninových hrnců   dvouucháčků, kde rychle ztuhly. Před  
použitím se trnky ředily vodou na  potřebnou hustotu. 
 

Pamatuji si,  že se dělaly v Ořechově v době mého dětství  také slaměnky a ošatky na 
chleba z lípového a  akátového lýka.  V Radosticích  se zase dělala pometla, které ženy 
nosily svázané v plachetce a prodávaly je po okolních vesnicích. Když přišly k babičce, 
tak  dostaly vdolky, nebo co právě bylo uvařeno. 
 

Tento příspěvek zaznamenal dle vzpomínek paní Jarmily Šalplachtové, roz. Pařilové 
pro akci  Okrašl.  spolku v Ořechově „ŘEMESLA V OŘECHOVĚ  1918- 2018”.    
Fotky poskytla paní Jarmila Šalplachtová.                       

                             Ivan Macíček 
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Paní Štěpánka Homolková  s  pomocnicemi „zalikují“  svatbu  na
Štěpánka byla dcera paní Julie Pavlíkové. Udržovala tradice a zvyky v

Manželé Julie a Jan Pavlíkovi      Krojovaná děvčata „ lízačkou
s vnoučaty a dcerou. Julie vařila i trnky,     ochutnávají, jak se trnky podařily.  
Jan byl ševcem.       
   

těpánka Homolková  s  pomocnicemi „zalikují“  svatbu  na Svadilově.              
tradice a zvyky v obci. 

 

lízačkou“ 
ochutnávají, jak se trnky podařily.    
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T. J. SOKOL OŘECHOV 
 
Se Sokolem na kopečky – 1. hvězdicový výstup na Radhošť 
 
 

Turistické akce, která se konala ve dnech 24. - 26. května 2019 pod záštitou komise 
turistiky OV ČOS a T. J. Sokol Vsetín, se zúčastnila i naše župa Jana Máchala.               
Z Ořechova jelo 8 členek oddílu všestrannosti. 
 

V pátek ráno posbíral autobus účastníky zájezdu z jednotlivých tělocvičných jednot, 
poslední nástupní místo bylo v Brně a vyrazili jsme směr Lipník nad Bečvou. První 
zastávka byla na hradě Helfštýn, kde jsme absolvovali prohlídku s průvodcem.              
Po krátkém občerstvení jsme pokračovali do Štramberka. Zde jsme si nenechali ujít 
výstup na Štramberskou trúbu a prošli jsme se 6 km po Lašské naučné stezce.              
Na krásném náměstí jsme si v jedné restauraci pochutnali na dobrém obědě a nakoupili 
vyhlášené štramberské uši. 
 

Asi v 16.30 hodin jsme odjížděli na ubytování do Velkých Karlovic, kde byl zajištěn 
nocleh s polopenzí v penzionu Gaudeamus. Po dobré večeři jsme se vydali na 
procházku, někteří šli odvolit do EU a poté v restauraci u muzea jsme ochutnali místní 
pivo. 
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V sobotu ráno po vydatné snídani nás čekala túra. Autobus nás vyvezl na Pustevny. 
Absolvovali jsme stezku Valašku v korunách stromů s krásným výhledem po celém 
okolí. Po krátkém občerstvení byl před námi výstup na Radhošť. Někteří zvolili kratší 
trasu k soše Radegasta, jiní šlapali ke kapli na Radhošť, kde jsme dostali pamětní list 
jako upomínku na tuto akci. Nejvíce zdatní sestupovali do sedla Pindula po velice 
náročné, prudké a rozblácené cestě. Po pozdním obědě v restauraci na Pindule nás 
čekaly ještě Hukvaldy, působiště Leoše Janáčka. Někteří zvolili prohlídku, jiní 
odpočívali po náročném výšlapu při kávě a dobrém frgálu přímo z pekárny. 
 

V neděli ráno jsme se rozloučili s Velkými Karlovicemi a pokračovali do skanzenu       
do Rožnova pod Radhoštěm. Skanzen je rozdělen na tři části - Valašskou dědinu, 
Mlýnskou dolinu a Dřevěné městečko, které jsme prošli, prohlédli jsme si kostelík, 
hřbitov, kde  mají pomník významné osobnosti (Emil Zátopek, Ludvík Daněk, Jiří 
Raška, František Hanus, Jarmila Šuláková a.j.). 
 

Odpoledne nás ještě v Holešově čekala prohlídka židovské synagogy, židovského 
hřbitova a zámeckého parku.  A v podvečer již jenom cesta zpět do Brna, do našich 
domovů. Naplněni dojmy a zážitky z krásně prožitých tří dnů se budeme opět těšit        
na  nějakou další akci. 

                                                                      Marie Šmídová za ořechovské sokolky 
 

 
Oddíl mládežnické všestrannosti 
 
Ve dnech 8. - 9. 6. 2019 se tři naši cvičenci zúčastnili přeboru ČR v sokolské 
všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze.  
Už jenom vybojovaná účast v Máchalově župě na tomto závodě je úspěch! 
Sára Pařilová - kateg. dorostenky skončila celkově na 15. místě, nejlépe byla                   
v gymnastice na 11. místě.  
Kateřina Smotrilová - kateg. st. žákyně IV. skončila celkově na 11. místě, nejlépe byla    
v gymnastice na 8. místě.  
Závod nejlépe vyšel Lukáši Pikulovi - v kateg. žáci III. zvítězil a stal se přeborníkem 
ČR.  
 

Kromě toho také zvítězil v  jednotlivých disciplínách - ve šplhu, plavání, gymnastice      
a atletice. Již dlouho se nestalo, aby jeden závodník měl 5 zlatých medailí v tomto 
náročném závodě. 
 

Všem cvičencům jsme velice poděkovali za vzornou reprezentaci našeho oddílu              
a pokusíme se v dalších letech na toto navázat. Jenom je škoda, že se tohoto závodu pro 
zranění nemohla zúčastnit Monika Pikulová - kateg. žákyně III. 
Velice pěkné výsledky "nespadly z nebe", jde o výsledek několikaleté trpělivé práce se 
cvičenci. Přitom všichni přítomní chlapci i děvčata chtějí na přeboru ČR vyhrát a není 
jednoduché v této konkurenci uspět (u dívek je to dvojnásobně složitější a těžší). 
Poděkování si zaslouží i celý kolektiv cvičitelů, jeden nic nezmůže.                                                                                                      
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Přeborníci ČR v sokolském víceboji podle věkových kategorií: 

                                                                                                      
Tělocvičná jednota Sokol Ořechov přeje všem krásný zbytek léta a v nadcházejícím čase 
pohodu, hodně zdraví a životního optimismu a dětem pak úspěšný start do nového 
školního roku. V září se opět těšíme na společné setkávání ve cvičebních hodinách            
i výletech po celé republice.                                                                                                

                                                                                                               Svatava Vašicová 
za TJ Sokol Ořechov 

MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO 
 

Mateřské centrum Sluníčko zve všechny maminky s dětmi. Srdečně zvání jsou           
i tatínci nebo prarodiče. Sluníčko je přizpůsobeno i pro ty nejmenší, takže můžete přijít 
také s miminkem. 
 

Scházíme se v Kulturním centru na ulici Komenského 4 každé pondělí a středu od        
9 do 11 hodin. 
 

Nebuďte doma sama, přijďte za námi se pobavit, zasmát se a získat nové kamarádky. 
Děti si v herničce pohrají a také jistě objeví nová přátelství, která jim vydrží až do 
školky nebo školy. Společně si zazpíváme, zatancujeme. Podle nálady nebo roční doby 
tvoříme s dětmi různé výrobky z papíru, plastelíny nebo jiných materiálů a občas             
i z keramické hlíny. Můžete se přijít poradit o nošení, látkových plínkách nebo také 
ekologické domácnosti. 
 

O prázdninách bude Sluníčko na cestách. Plánujeme různé výlety. Projedeme se na 
parníku na Brněnské přehradě, projdeme se v lese, nachytáme rybky u Stříbského 
mlýna, uděláme si výlet do ZOO, do Zetoru, na koupaliště nebo do Oslavan                   
do Duhového ráje. 
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Organizujeme pravidelné sezónní burzy oblečení a hraček. Další je v plánu opět         
v září a tentokrát bude dohromady podzimní i zimní oblečení. Před Vánoci bude opět 
oblíbená burza hraček. Sledujte letáky, rozhlas a také bude událost zveřejněna i na 
Facebooku. Žádost o možnost koncesního prodeje nebo zaslání mailu 
oznamujícího blížící se burzu posílejte na mcslunicko@email.cz. 
 

Mateřské centrum Sluníčko pořádalo tradiční pálení čarodějnic. Před prázdninami jsme 
se rozloučili s 12 dětmi, které odcházejí do mateřské školy. Proběhlo pasování              
na školkáčky. Děti dostaly od Sluníčka pamětní list, kornout s bonbony a dárky. 

 
Tým MC Sluníčko 

Eva Knoblová 
Tereza Pravdíková 

 

 
 
OREL OŘECHOV 
 
Pozvánka 
 

V září připravuje sportovně - rekreační akce pro všechny věkové kategorie – 
muži, ženy, dorost a děti  „ Běh za orlovnou“.   
 

Bližší informace a termín bude sdělen dodatečně. 
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ  
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OŘECHOV 
 
Výstava  
 
Ve dnech 6. a 7. července se konala v Ořechově u Brna místní výstava drobného 
zvířectva, 70 vystavovatelů přihlásilo 120 králíků, 120 kusů drůbeže, 174 kusů holubů, 
ukázkovou expozici České slepice, exotů a zakrslých kačen. Potěšením bylo, že na 
výstavě vystavilo svá zvířata i 12 mladých chovatelů, a někteří z nich měli tak dobrá 
zvířata, že získali poháry a čestné ceny. 
 

Králíci: byli vystaveni ve 36 plemenech a barevných rázech. Výstavu začínali 
Moravský modrý př. Procházky Vladimíra, dále pokračovali Velký světlý stříbřitý př. 
Daňka Petra, kde vynikal 1,0 v kleci č. 7, dále pokračovali králíci Vídeňští v různých 
barvách, zde byl nejlépe hodnocen Vídeňský bílý v kleci 17 a 19 shodně 94,5 př.  Mgr. 
Mucha Jaroslav    a Vídeňský šedý 94,5 př. Morávek Roman.  
 

Kolekci novozélanských červených 
vystavila př. Kozlová Světlana, pěkný 
králík v této kolekci byl v kleci č. 22, 
který obdržel 94,5 b. Následovali Vb     
a Bu, dále pak Kalifornský černý, kde 
králík v kleci č. 43 obdržel 94,5 př. 
Bučka Pavla. Velmi pěkná byla 
kolekce kuních modrých kterou na 
výstavu dodal Švihálek Jan Mch 
z organizace Blučina II, tato kolekce 
obdržela 376,5 bodů. Český strakáč 
tříbarevný byl vystaven pouze jeden 
kus př. Závadová Jana, což je na 
škodu tohoto národního plemene. 
Jako další plemeno byli dvě kolekce 
Havan, které vystavil př. Konečný 
Ladislav s vynikajícím oceněním, kde 
vynikal zejména 1,0 v kleci č. 52 
s bodovým hodnocením 96 bodů. 
Následovali králici zaječí př. Sece 
Jiřího s velmi dobrým hodnocením              
a obdrželi čestnou cenu. 
 

 
Následně byli vystaveni Malý beran modrý, které vystavila př. Janků Petra a př. Hájek 
Miroslav. Dále byla z plemen Činčila malá v kleci č. 76, která obdržela 95,5 tuto 
vystavil př. Mgr. Mucha Jaroslav. Dále následovali králíci Rhönský, Stříbřitý divoce 
zbarvený a Stříbřitý černý, který právem obdržel 97 bodů př. Kročila Miroslava a tento 
získal pohár na nejlepšího králíka výstavy. Dále pokračovali Stříbřitý světlý př. Dvořáka 
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Jaroslava, Anglický strakáč, které vystavil př. Stehlík Antonín, Zakrslý beran rhönský 
od př. Novákové Jaroslavy.  
 

Kolekci Hermelínů vystavila mladá chovatelka Stehlíková Anna, zde získala pohár pro 
mladého chovatele na králíka Hermelína červenookého. Dále byli staveny 3 kolekce 
králíků zakrslých a to zakrslý divoce zbarvený, zakrslý ruský černý, které vystavil        
př. Šebesta Julián – MCH, zakrslý rhönský od MCH –Skenářové Veroniky a Rex černý 
od MCH – Kopáček Jan. V kolekci zakrslých králíků byli zakrslý divoký v kleci č. 106, 
který obržel 95 bodů a zakrslý ruský černý v kleci č. 110, který obdržel rovněž 95 bodů. 
Plemena krátkosrsté zastupovali Kastorex, Rex rys, Rex černožlutý. Na úplný závěr byla 
vystavena Angora od přl Závadová Jana. 
 

Holubi: byli předvedeni v 174 klecích ve 40 plemenech či barvách. K vidění byli 
Korubští skřivani, Texani, Polský rys, Moravský pštros v 9 barevných rázech, zde 
obdrželi čestné ceny př. Kresa Zdeněk na holuba Texan, Moravský pštros černý, kterého 
vystavil př. Ruibar František, Moravský pštros modrý šupinatý od př. Janek Ladislav.  
Následovali holubi Benešovský bílý př. Šiler Václav, červený, které vystavil př. Hás 
Oldřich jeho holub získal čestnou cenu a dále žlutý od př. Duda Václav. Jako další 
zástupci byli Prácheňský káník, slezký barevnohlávek, které vystavili př. Sec Jiří,         
př. Schmalzbauer Jan a př. Beránková Jarmila, zde byli oceněni čestnou cenou holubi od 
př. Sece a Schmalzbauera. Dále byla expozice poštovních holubů, holubů americký 
výstavní, Gigant a Dragoun. V této expozici byl úspěšný chovatel př. Kubský Lubomír   
a to hned dvakrát a získal čestnou cenu, jak na holuba Giganta, tak americký výstavní. 
Holubi plemene King předvedl př. Studený František a jeho holub s oceněním 96 bodů 
obdržel právem pohár na nejlepšího holuba výstavy. Následně byli vystaveni Slovenský 
voláč od př. Beránková Jarmila a její holub obdržel čestnou cenu.  
 

Dále následovali holubi Český stavák 
od př. Jelen Rudolf a i zde zástupce 
plemene obdržel čestnou cenu. 
Brněnské voláče předvedl př. Vít 
Vlastimil, holubi Bubláky představili 
př. Odehnal Martin – Frnancský bublák, 
př. Kopáček Zdeněk – Bucharský 
bublák a př. Kopáček Jan MCH – 
Český bublák. Pěknou kolekci Hýlů 
v různých barevných rázech předvedl 
Mgr. Šebesta Antonín z Mikulova a 
jeho holub obdržel čestnou cenu. 
Holubi Italský racek vystavil př. 
Morávek Roman, který zde předvedl 
také plemeno Debrecínský roler. 
Rakovnické kotrláky zastupovali holubi 
př. Rohrer Václav v pěkné kolekci. 
Další z plemen byli předvedeni 
výstavní Tipler od př. Odehnal Martin – 
zde jeho holub obdržel čestnou cenu.  
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Na závěr v expozici holubů byli vystaveni Pražský rejdič středozobý mladé chovatelky 
Mandová Jana, tato získala pohár mladého chovatele holubů zaslouženě. 
 
Drůbež: byla v 58 voliérách 33 plemen a barevných rázů. Z vodní drůbeže byly Husy 
české, které vystavila př. Janků Pavla, Kachny čárkované př. Cásek Jiří, kdy jeho 1,0 
v kleci č. 3 získal čestnou cenu, dále Kachny smaragdové a zakrslé bílé, tyto vystavil      
př. Morávek Roman a jeho Kachna zakrslá bílá získala ČC – 94 bodů.  

Z drůbeže byly předvedeny 
Australky, Hempšírky, Vlašky, 
Cemanské slepice, Araukany, 
poměrně málo chované 
plemeno Apencelský 
chocholáč, které vystavil př. 
Novák Josef. Jako další 
z plemen následovalo 6 voliér 
Hedvábniček vousatých 
velkých ve čtyřech barvách      
př. Morávka Romana, kdy jeho 
0,1 v kleci č. 24 získala 95,5 
bodů a održela pohár na 
nejlepší drůbež výstavy. Dále 
následovala zdrobnělá plemena 
a to Australky v kleci        č. 30 
- 0,1 př. Odehnal 94 b – ČC, 
následně Hempšírky, 
Barneveldky, Vyandotky, 
Velsumky, Lakenfeldky, zde 
získal ČC – mladý chovatel 
Kopáček Jan na Vyandotku 
černou. Pěkný kohout Forverky 
od př. Sece oprávněně získal 95 
b a ČC. Zdrobnělé české 
slepice bílé vystavil př. 

Procházka Vladimír, zdrobnělé Laflešky převedl př. Morávek, následovali Paduánky 
bílozlaté od př. Novák Josef, kdy jeho 0,1 obdržela 95 bodů a čestnou cenu.  
 

Z bojových plemen byly vystaveny zdrobnělé Asilky pestré př. Morávek Rodan              
a Bojovnice tuzo, které předvedl MCH Buchtela Petr a jeho 1,0 obdržel 95 b a pohár 
drůbeže MCH. Perličky byli ve dvou voliérách ty vystavili př. Mityska a Odehnal. Celá 
expozice byla uzavřena dvěma voliérami Českých slepic zlatě kropenatých a stříbrně 
kropenatých od členky klubu Českých slepic př. Matuškové Martiny.  
 

Všem výše jmenovaným k získání čestných cen blahopřejeme. Výstava proběhla za 
dobrého počasí. Návštěvníci byli spokojeni, jak s vystavenými zvířaty, tak s dobrým 
občerstvením, ale i bohatou tombolou o které se příkladně starala celá rodina př. Pavla 
Janků. O zdar této výstavy se staral výstavní výbor na čele s jeho předsedou                 
př. Morávkem Romanem. Zvláštní poděkování patří obecnímu úřadu Ořechov, který nad 
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chovateli drží ruku, poděkování za zakoupené poháry, a při vyhlášování výsledků na 
konci výstavy neschází ani sám pan starosta. Za přípravu výstavy si zaslouží dík všichni 
členové ZO ČSCH Ořechov, rovněž vystavovatelé, kteří dodali svá zvířata.  
 

A co závěrem? Ten kdo výstavu viděl, řekne, že není třeba dodávat nic, jen že příští rok  
naviděnou v Ořechově. Letošní rok Vás ještě zveme na místní soutěž v odchovu mláďat, 
která se bude v chovatelském areálu konat dne 6. října 2019 od 12 do 19 hodin. 
 

                                                                                                        Roman Morávek 
předseda výstavního výboru 

 
ZO ČSZ Ořechov 

Český svaz zahrádkářů ve spolupráci s Ořechovskými vinaři uspořádal 54. výstavu vín 
spolu s volnou ochutnávkou vystavených vzorků vín. Výstava se konala tradičně na 
velikonoční neděli. K celkové pohodě návštěvníků přispěla cimbálová muzika Broňky 
Schoříkové s doprovodným zpěvem Jiřího Helána a Karla Hegnera. Svá vína na výstavu 
dodalo 174 vystavovatelů z 28 obcí, kteří dodali celkem 446 vzorků vín ve 31 odrůdách. 
Bodování vzorků proběhlo 14.4.2019 v 15ti komisích. Šampiony 54. výstavy se stala 
vína Pálava od Jana Růžičky s Chrlic, Ryzlink vlašský bot.sb. z Vinařství Červinka 
Horní Věstonice, Dornfelder od Drahomíra Dofka z Vranovic, Rulandské modré od 
Ing.Ladislava Smejkala z Ořechova a nejlepší Veltlínské zelené od Jana Dovrtěla 
z Hrušovan u Brna. Všem vystavovatelům děkujeme za jejich vystavená vína a vítězům 
výstavy ještě jednou blahopřejeme. Všem návštěvníkům výstavy děkujeme za účast        
a těšíme se na shledání na 55. výstavě vín v Ořechově.  
 

V měsíci září plánuje ZO ČSZ v Ořechově výstavu ovoce a zeleniny místních členů        
a občanů Ořechova. Budeme rádi, pokud nám občané zapůjčí své výpěstky na výstavu. 
O konání místní výstavy se včas dozvíte z místního rozhlasu. 
 

ZO ČSZ Ořechov pořádá každoročně zájezdy na Flora Olomouc a Flora Kroměříž. 
Letošní tradiční výstava ovoce a zeleniny Flora Olomouc proběhne 3. - 6. října.  
Prodejní výstava  Floria Kroměříž proběhne 11. - 13. října. Srdečně zveme všechny 
občany, kteří mají zájem o jmenované výstavy. O konání plánovaných zájezdů se včas 
dozvíte v místním rozhlase, na stránkách obce, nebo v aplikaci Mobilní rozhlas. 
 

Josef Němeček 
Předseda 

 
 

 
 
 
 
 
 



34 

 

PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

Dne 26. června 2019 jsme vzpomněli nedožitých 100 let naší drahé maminky Terezie 
Macíčkové. Tatínek Jan Macíček by se letos dožil 104 roků. Prosíme o modlitbu             
a  vzpomínku.          

Rodiny  Kafrdova,  Urbanova  a  Macíčkova  
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PPllaacceennáá  iinnzzeerrccee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hledám byt, opravy nevadí. 
Telefon: 731 353 351 

 
 Sháníme dům (garáž či parkování výhodou) 

Telefon: 737 309 761 

INZERCE NEMOVITOSTÍ 
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Ořechovský zpravodaj vydává:    

 

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

V roce 2019 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 2/2019: od 11. září 2019.
 
Uzávěrka příspěvků třetího čísla zpravodaje roku 2019:  1155..  lliisstt
 

Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: eekkoonnoomm@@oorreecc
 

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.
 

 

, Ořechov, IČ: 00282278 

2019. 

ttooppaadduu  22001199..  

cchhoovvuubbrrnnaa..cczz   

Za správnost údajů uvedených 

včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH. 
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CHRAŇTE DOMOV I SEBE 

 

MV – generální ředitelství 

Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

 

Vážení obyvatelé 

rodinných domů, bytů, 

 

oslovujeme Vás touto 

cestou proto, že stále 

evidujeme vysoký počet 

požárů v domácnostech, 

které mají tragické 

následky.  

Každý rok dochází k více 

než tisícovce požárů 

v obytných budovách, kde 

umírají desítky lidí a 

stovky jich jsou zraněny! 
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