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Slovo starosty obce  

 
Vážení spoluobčané, 
 
blíží se nám konec roku … roku, který byl v mnoha ohledech jiný než léta 
předešlá. Covid-19 poznamenal mnohé z nás, ať si to připouštíme nebo ne. 
Z hlediska obce se tato situace promítla částečně na obecním rozpočtu. Díky 
dobrému hospodaření v minulých letech se nemusely pozastavit investice v obci      
a mohlo se vybudovat mnoho nového. Jak jsem již v minulých číslech našeho 
zpravodaje uváděl, provedla se v tomto roce celková rekonstrukce ulice Výhon, 
generální oprava kaple Cyrila a Metoděje, vybudování nové silnice na ulici 
Družstevní nebo třeba oprava lékárny. Na škole i školní tělocvičně byla 
kompletně vyměněna střešní krytina. Na tuto akci obec získala dotační titul            
ve výší více jak 4.100.000 korun. Obec tak ze svého rozpočtu vynaložila pouze 
něco přes 400 tisíc korun. Ve školní tělocvičně proběhla výměna staré podlahy za 
novou. Staré parkety byly pokrouceny vlhkostí po zateklé vodě a již nesplňovaly 
standardy moderní tělocvičny. V rámci těchto úprav byla provedena optimalizace 
topné větve do budovy tělocvičny. Dotaci na tuto akci obdržela obec ve výši přes 
760 tisíc korun. Celkové náklady byly přibližně 1.100.000 Kč. Na ulici Tikovická 
byly vybudovány nové schody na místě původních schodů naproti masně. 
Původní byly již ve velmi špatném stavu. V současné době probíhá realizace 
nového zábradlí po celé délce od fary až po uličku u Seců. Nové zábradlí bude           
i na mostku u poldru rybníka Štikovec. V první polovině roku byla také 
dokončena oprava pohřebiště Rudé armády. Lékárna dostala kromě nové fasády 
i novou střechu, okna a nově byla upravena zadní část. Veškerá dešťová voda ze 
střech je svedena do retenční nádrže nebo do zasakování. Upraven byl vstup            
a celý prostor okolo lékárny byl nově osázen trvalkami. Retenční nádrže jsou také 
umístěny v parku u školy a je do nich svedena dešťová voda z části budovy školní 
kuchyně. Začali jsme také s restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého na ulici 
Jeřábkova a sochy T.G.M. na ulici Kerendov. Na rekonstrukci sochy sv. Jana 
Nepomuckého získala obec částečně dotaci z Jihomoravského kraje. Tyto akce 
budou plně hotovy na jaře roku 2021. Úplně na konci roku vznikl nově upravený 
prostor se dvěma parkovacími stáními u „Holemového křížku“ na ulici Brněnská 
a u obecní oplocenky za hřbitovem byl vztyčen nový kříž, který nahradil rozpadlý 
křížek v poli.  
 

Pro rok 2021 obec připravuje mnoho projektů, které jsou již povoleny nebo            
na povolení čekají. Jedná se například o nový chodník s parkováním u hřbitova 
na ulici Syrovická, úprava silnice na ulici Pavlíkova od křižovatky Zahradní                 
po parčík. Zde by měl být nový autobusový záliv a přechod pro chodce. Na ulici 
Jeřábkova by pro větší bezpečnost při přecházení měl vzniknout přechod                                                                                                                             
pro chodce u autobusové zastávky a dále by na ulici Jeřábkova mělo být 
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vybudováno nové parkovací stání. Již částečně rozběhnutá je úprava Fridrichovy 
zahrady u obecního úřadu. Na dotační titul jsou podávány retenční nádrže               
na zadržení dešťové vody u hřbitova v Ořechově a u kulturního centra. V nejbližší 
době bude podána žádost na dětské hřiště v parku u škol, kde by následně měl 
vzniknout i nový vodní prvek. Nový park s posilovacími stroji je vyprojektován 
na dnes zelené ploše za zdravotním střediskem. Úpravami by měla projít márnice 
na hřbitově v Ořechově, prostranství u kostela sv. Jiří nebo vrchní část na ulici 
Bašty. Jedna z prvních akcí bude uložení elektrického vedení na ulici Sokolská. 
Tuto akci nám oznámil E.ON v září roku 2018. Ihned se začalo s plánováním 
úpravy této ulice. Bude zde nový autobusový záliv, bezbariérový chodník po celé 
délce a přechody pro chodce. Na tyto úpravy lze žádat dotační titul ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.  
 

Plánů je hodně, vše se však bude odvíjet od státního rozpočtu, který ještě týden 
před Vánocemi není schválen, a také od daňových reforem, o kterých se v době 
psaní článku dohadují poslanci a senátoři. Přednost budou mít akce podpořené 
dotací nebo ty, které jsou již rozjednány. Dobrou zprávou je, že obec nezvedá daň 
z nemovitosti. Fáma, že obec zvedne daň, aby více vybrala a nahradila ztráty 
způsobené pandemií, již naší obcí prolétla.  
 

O investicích nebo akcích, které v tento rok proběhly, by se dalo psát ještě dlouho. 
Dovolte mi, abych ještě poděkoval Vám všem, kteří se podílíte na kulturním nebo 
spolkovém životě v naší obci. Bez Vaší odhodlanosti a zapálení by byl život 
v Ořechově o mnoho chudší. Děkuji všem, kteří se starají o předzahrádky, 
zametají chodník nebo odhrnují sníh. Pro mnohé je to samozřejmostí, pro některé 
je však tato věc cizí, vždyť je to obecní. Proto ještě jednou velký dík všem, kteří 
se o veřejný prostor starají a dělají naši obec hezčí. Poslední poděkování patří 
kolektivu zaměstnanců obce, kteří nad rámec svých pracovních povinností 
pomáhají, kde se dá. Tento rok byl dobrou ukázkou toho, že se zaměstnankyně 
úřadu i kulturního centra nebojí žádné práce a v době, kdy zákeřný virus sklátil 
údržbu, neváhaly a zastaly úklid obce, výsadbu i jiné práce. 
 

Přeji Vám všem krásné a poklidné prožití posledních dnů tohoto roku a v novém 
roce především zdraví a optimismus, se kterým zvládneme bouře našeho života 
mnohem lépe. 
 

Tomáš Dudík 
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Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého na ulici Jeřábkova 
 
 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 
 

Na ulici Jeřábkova se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století. Socha 
byla několikrát neodborně opravována, což se podepsalo na jejím stavu. Proto se obec 
rozhodla zadat tuto památku restaurátorovi, který zhodnotil její stav a navrhl opravy.    
Obec Ořechov požádala o dotaci Jihomoravský kraj. Tuto dotaci obci kraj poskytl ve výši 
35.000 korun. Ostatní náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce.   
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Výsadba stromů v obci 
 

Třetího října proběhla další společná výsadba stromů s ochotnými obyvateli Ořechova.    
Po loňské úspěšné výsadbě devadesáti švestek jsme tentokrát vybrali silnici směrem         
na Syrovice. Pamětníci jistě vzpomenou, že byla kdysi lemována jabloněmi. Okolo deváté 
hodiny se začali scházet pomocníci od malých dětí až po ty pokročilé věkem. Do oběda 
byly všechny stromy zasázeny, opatřeny kůlem a zality. Celkem bylo vysázeno osmdesát 
pět vzrostlých javorů.  
 

U ČOV Ořechov byly zasázeny duby a doplněny dřínem. Díky dotaci, kterou získali 
místní včelaři, byly dosázeny na silnici k Mělčanům chybějící lípy. Ještě se bude muset 
dosadit přibližně třicet stromků tak, aby byla alej souvislá až po hranice našeho katastru. 
Dále byly dosázeny ovocné stromky do aleje za ulicí Nová, Divadelní a u cesty od křížku 
k VKK. Remízek u mokřadů, který byl převážně z jehličnanů a značně proschlý, byl letos 
kompletně vyčištěn. Již minulý rok zde bylo vysazeno kolem dvou set listnatých stromů. 
Tento rok v listopadu byla osázena přední část přibližně stovkou stromů. Po okraji jsou 
vysázeny plané jabloně, třešně, hrušky a v remízku je vysázen mix listnatých stromů, které 
jsou sem tam doplněny smrkem nebo borovicí. Okolo kraje remízku jsou vysázeny také 
lísky a trnky. Prostřední část ještě čeká na osázení. Pokud bude dobré počasí, stromky, 
které jsou již zakoupeny, budou zasázeny po Vánocích.  
 

Význam alejí a stromořadí je bezpochyby důležitý nejenom pro přírodu, ale i pro potěchu 
oka. Velice mě potěšilo, že cizí člověk podal návrh a do ankety ALEJ roku 2020 přihlásil 
dvě naše stromořadí. Jedná se o alej k Peregrinku a alej na ulici Tolarova.  Jistě nemohou 
konkurovat stoletým dubovým alejím, ale je dobré vědět, že se tu lidem líbí a výsadba má 
smysl. Aleje můžete podpořit svým hlasem na: www.alejroku.cz/2020/jihomoravsky-
kraj. V prosinci obec získala dotační titul na výsadbu dalších velkých stromořadí                  
a biokoridorů v našem katastru. 
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Nový areál v majetku obce 

V rámci připravované obnovy Obecního domu na ulici Ořechovičská 1 vyvstal problém, 
kam umístit údržbu obce a odpadový dvůr. Nově pojatý projekt se již s tímto provozem 
příliš neslučuje. V budoucnu bychom také rádi rozšířili odpadový dvůr. Současné 
středisko sběru komunálního odpadu neumožňuje odebírat celoročně některé druhy 
odpadů. Velké množství bioodpadu, které se v posledních letech odevzdává, nepříjemně 
obtěžuje ve středu obce svým zápachem.  
  
Proto obec využila nabídky firmy PaPA, která vlastnila budovy s pozemkem 
v průmyslové zóně bývalého JZD na ulici Družstevní. V těchto prostorách vznikne nový 
odpadový dvůr a zázemí pro údržbu obce.  Celý objekt se nachází v průmyslové zóně, což 
bylo pro nákup tohoto areálu jedna z rozhodujících věcí. Celková cena za objekt byla 
13.390.000 korun. Jedná se o jednu z největších investic na nákup nemovitosti, kterou 
obec v posledních několika letech učinila.  
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Participativní rozpočet aneb Dáme na Vás  
 

V roce 2020 obec připravila poprvé Participativní rozpočet, ve kterém byl alokován jeden 
milion korun. Obec obdržela celkem tři návrhy, každý do výše 250.000 korun. Návrh, 
který podali hasič, se obci velice líbil, ale musel být odsunut, jelikož se pozemek 
k realizaci cvičiště pro hasiče nenacházel ve vlastnictví obce. Další dva návrhy na 
odpočinkové místo u biokoridorů s herními prvky a úpravu tanečního prostoru u myslivny 
jsme chtěli posunout dále do hlasování. Situace s jarní a následně i podzimní vlnou 
COVID-19 neumožňovala veřejné prezentace a díky tomu nemohl v tomto roce rozpočet 
proběhnout tak, jak jsme plánovali. Přesto jsme se návrhům snažili pomoci z rozpočtu 
obce. Pevně věříme, že příští rok bude úspěšnější a přijde od Vás, občanů Ořechova, více 
návrhů na zlepšení naší obce.  
 

Od 1. února do 31. března 2021 obec Ořechov přijímá návrhy konkrétních projektů, 
které zrealizuje z financí vyčleněných do participativního rozpočtu, vymezené části 
obecního rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují samotní občané.  
 

Občané naší obce mohou podávat návrhy, které budou v Ořechově realizovány a jejich 
projekt musí podpořit alespoň patnáct obyvatel z části, kde má být projekt realizován. 
Z milionové částky participativního rozpočtu je možno předložit jeden návrh v maximální 
výši 250.000 korun. 
 

Návrhy obec přijímá v písemné podobě na podatelně obecního úřadu. K podání návrhu 
slouží předepsaný formulář, který je ke stažení na webových stránkách obce nebo                  
k vyzvednutí na podatelně obecního úřadu. 
 

Návrh konkrétního projektu, který by měl být z obecního rozpočtu financován, může 
podat každý občan obce s trvalým pobytem, který dovršil věku 18 let. Zastupitelstvo 
posoudí všechny předložené návrhy, možnost proveditelnosti a realizovatelné projekty 
budou zařazeny do konečného hlasování, do kterého se mohou následně zapojit všichni 
občané Ořechova s trvalým pobytem v obci, kteří jsou starší 18 let. Obec zrealizuje 
vítězné projekty. 
 

Bližší informace, jak postupovat při podávání návrhů konkrétních projektů hrazených          
z participativního rozpočtu, jsou uvedeny v Zásadách participativního rozpočtu, které jsou 
umístěné na webu obce. 

 

Informace obecního úřadu a místostarosty obce 

 

Komunální odpad v roce 2021 
 

Dobrou zprávou je, že obec Ořechov pro rok 2021 nenavýší poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu od občanů, který tak nadále zůstává ve výši 400 korun za osobu. 
Obec se v této nelehké době rozhodla podpořit také rodiny s dětmi, a proto zastupitelstvo 
schválilo pro rok 2021 nulový poplatek pro děti do 10 let včetně. Špatnou zprávou je, že 
pro rok 2022 se navýšení poplatku za svoz odpadu nevyhneme. V roce 2021 nám končí 
současná smlouva se svozovou firmou SAKO a jaká cena za svoz odpadu z výběrového 
řízení vzejde, nevíme. V připravovaném novém zákoně o odpadech se počítá s postupným 
navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu z dnešních 500 korun za tunu 
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až na 1.850 korun za tunu v roce 2029. Zatím však není jasné, co všechno podle nového 
zákona bude považováno za ,,využitelný odpad“ a tak si musíme počkat.  
 

Obec Ořechov děkuje občanům, kteří třídí odpad a tím přispívají ke snižování ceny 
poplatku za svoz komunálního odpadu. Najdou se však i občané, kteří do kontejnerů se 
separovaným odpadem vyhazují směsný komunální odpad a v jednom případě i kusy 
prošlého baleného masa. Tento odpad nemůže obec vyfakturovat v systému EKO-KOM, 
ale naopak musí likvidaci tohoto odpadu uhradit. Proto žádáme občany, aby do kontejnerů 
se separovaným odpadem (plast, papír, kov, sklo) nedávali to, co tam nepatří a pro tento 
odpad využili sběrný dvůr obce. Děkujeme. 
 

Kompostéry na bioodpad  
 

Oznamujeme občanům, kteří si předběžně objednali kompostéry, že začátkem prosince 
byla dotace na kompostéry schválena. V únoru až březnu příštího roku proběhne výběrové 
řízení na dodavatele kompostérů, které zajišťuje firma, která nám a dalším obcím 
podávala hromadnou žádost o dotaci. Kompostéry budou připraveny k odběru nejdříve            
od května. Občany budeme o možnosti odběru kompostéru včas informovat na stránkách 
obce, mobilním rozhlasem, nebo místním rozhlasem.      
 

Odstavená auta v obci 
 

V obci evidujeme několik odstavených vozidel, které mají prošlou technickou kontrolu, 
nebo jsou dle evidence vyřazena z provozu. Vozidla jsou odstavena na parkovištích, nebo 
nezpevněných pozemcích obce. Žádáme tímto majitele odstavených vozidel, aby je dle 
zákona zlikvidovali. Pokud takto bez prodlení neučiní, bude obec postupovat dle zákona 
o pozemních komunikacích a zákona o odpadech. Vynaložené výdaje obce s odstraněním 
vozidel bude obec vymáhat od majitele vozidla dle zákona. 
 

Dotace na fasády a nádrž na dešťovou vodu v roce 2021 
 

Obec vyčlenila pro rok 2021 z rozpočtu obce částku ve výši 800.000 korun pro dotaci na 
fasády a částku 200.000 korun pro dotaci na nádrže k zadržení dešťové vody. 
Zastupitelstvo obce Ořechov následně schválilo na veřejném zasedání konaném dne           
12. 11. 2020 usnesením č. 206/2020 pravidla Programové dotace na obnovu fasády                     
a usnesením č. 207/2020 pravidla Programové dotace na akumulaci a využití srážkové 
vody. 
Pravidla pro podání žádosti a udělení dotace najdete aktuálně na stránkách obce v sekci 
obec – vyhlášky a směrnice. Vzhledem k připravovaným novým stránkám obce, které se 
budou spouštět pravděpodobně v průběhu ledna nelze v současné době říci, v které sekci 
se budou pravidla pro udělení dotace na nových stránkách nacházet. 
 

Přehled lhůt pro podání žádosti o dotaci na fasádu a nádrž na dešťovou vodu: 
 

1. 3. 2021 - 15. 3. 2021 Lhůta pro podání žádosti, žádost se podává na předepsaném 
formuláři (ke stažení na stránkách obce). 
16. 3. 2021 - 31. 3. 2021 Schválení rozhodnutí dotační komise a schválení uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s konkrétním žadatelem.  
1. 4. 2021 - 12. 11. 2021 Vlastní realizace fasády a zabudování nádrže pro srážkovou 
vodu. 



9 

 

Ořechovské kroje 
 
 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 
 
 

S myšlenkou obnovy ořechovských krojů přišla ořechovská chasa, která každoročně 
pořádá s ořechovskými hasiči Cyrilometodějské hody. Obec Ořechov je jedna z mála obcí 
v okolí, která ještě neměla svůj kroj a používala kyjovský kroj z půjčovny, ale ani ten 
nemá s původním kyjovským krojem moc společného. Proto jsme se rozhodli, že si 
Ořechov zaslouží své ořechovské kroje, které budou co nejvěrněji vyrobeny podle 
dochovaných krojů umístěných v místním muzeu. V obecním muzeu je mužský kroj 
z Tikovic (selská jízda) a část ženského kroje, takže obec Ořechov na rozdíl od některých 
obcí měla z čeho vycházet. Obec zadala výrobu krojů paní Rozsypalové z Holasic a část 
prací na krojích paní Kloudové z Ořechova. Půlky a košile vyrobila paní Planková z Brna.  
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Vše nám na začátku roku zkomplikovala první vlna koronaviru, kdy bylo obtížné vybrat 
látky a jiný materiál na kroje. Závěr roku nám opět nepřál a kroj, který jsme chtěli 
představit při tradičním rozsvěcování vánočního stromu zase zhatila další vlna 
koronaviru. Věříme, že se v příštím roce najde příležitost k předvedení obecního kroje na 
některé z akcí pořádaných obcí. Kroje dorazily těsně před uzávěrkou zpravodaje, a proto 
je nebylo možné tak rychle naškrobit a připravit k focení na modelech. Proto jsme kroje 
nafotili jen na stole. Kroje z větší části financovala obec Ořechov za podpory 
Jihomoravského kraje, který obnovu krojů podpořil dotací ve výši 114.000 korun. 
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Místostarosta obce při přebírání nových ořechovských krojů 
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Srdečně blahopřejeme našim jubilantům                           

narozeným od září do prosince 

 

70 
Ondřich Kohút 

Ladislav Bažalička 

Jana Secová 

Bohumila Petrášová 

Helena Pávišová 

Jaromír Maršálek 

Miroslav Hrdlička 

Michal Vazagov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
Antonín Frišauf 

Karel Vašica 

Marta Simonová 

Bedřich Poledňa 

Antonín Ryšavý 

Dalibor Resek 

Marie Szücsová 

Libuše Ryšánová 

Vladimír Dvořák 

Miroslav Peška 

Jiří Škárka 

Milada Trenzová 

80 
Marta Motyčková 

Vladimír Šmíd 

Ludmila Sedláčková 

Jarmila Križaničová 

85 
Václav Krejčí 

Miroslava Smejkalová 

90 
Jaromír Polcar 

František Loibl 

Alžběta Šmardová 

Františka Pírková 

91 
Alois Vrbka 

92 
Vladimír Šmíd 

93 
Vlasta Sadílková 
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 knihovna a kulturní centrum informuje 

   

Vážení čtenáři, 
 

blíží se konec letošního roku, který sice nebyl z důvodu situace  
v České republice na kulturní akce přízniví, ale doufáme,  
že rok 2021 bude probíhat již v normálu.  
 

Zde plánované akce, na které se těšíme a srdečně vás zveme: 
 

26.01.2021 - přednáška "Japonsko" p. Jiří Mára 
02.02.2021  -přednáška "Gruzie" p. R. Janusz 
16.03.2021 - přednáška o brněnském podzemí p. Ing. A.Svoboda 
26.03.2021 - Andersenovo pohádkové odpoledne + Noc s Andersenem 
06.04.2021 - přednáška "Nezkrocená Brazílie" - K.+K. MOTANI 
08.05.2021 - Den pro ženy 
 

Určitě také v sále kulturního centra proběhnou divadelní představení a akce, které byly 
naplánovány na letošní rok a neproběhly. O termínech vás budeme včas informovat: 
- divadelní představení hudební pohádky pro děti i dospělé „Šípková Růženka“ (Dětský 

divadelní soubor Vitoušek ze Syrovic pod záštitou divadelního souboru Vitus) 
- VSADUHRANÍ 
- divadelní představení „Slavíci z Madridu“,komedie s detektivní zápletkou (Divadelní 

spolek Vitus ze Syrovic) 
- divadelní představení „Veronika je drak“ – autorské představení pro děti i dospělé -    

Divadelní spolek Blažena z Blažovic,  
 

Plánujeme novou výstavu – Zbraně - výstava představí veřejnosti soukromou sbírku replik 
útočných a palných zbraní od pana Miloše Smílka z Nebovid. 
  

 
 
Další informace: 
 

Pokračuje soutěž Lovci perel – pro děti od 1. – 9. třídy: 
 

Jedná se o celoroční projekt pro děti, jenž je motivuje k četbě knížek, učí je pracovat 
s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou. 
Začátkem září 2020 vyhlásila naše knihovna literární, výtvarnou a literárně–výtvarnou 
soutěž pro děti a mládež ve věku 4–15let. 
Jižní Morava čte, letos na téma „Svět v obrazech“. 
 

Sešlo se 22 prací, ve dvou kategoriích. 
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 24.11.2020. 
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Kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. třída)  
 

1. místo děti z MŠ Ořechov: 
Miroslav Valenta, Stella Hamplová, Klára Musilová, Eliška Smejkalová 
 

 
 
2. místo: Šimon Holemý–ZŠ Ořechov 2.B, Ema Šustíková-ZŠ Ořechov 2.B 
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3. místo: Adam Pařil-ZŠ Ořechov 2.B, Eliška Strnadová-ZŠ Ořechov 2.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategorie volná tvorba (1. - 5. třída)  
 

1.místo:  Jonáš Gallina, Ema Reseková, Rayan Aounallah - ZŠ Ořechov 4.B. 
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Děti napsaly báseň: 
 

Dnešní svět 
 

Každý den je v koroně, 
my ležíme v domově. 
Nechodíme do školy, 
neděláme úkoly. 
Roušky na puse nosíme, 
mluvit se v nich bojíme. 
Výstavy a kina máme zavřené, 
svět vidíme jak papriky zelené. 
Nesmíme se setkávat, 
budeme si volávat. 
 

Restaurace jsou zavřené, 
do přírody půjdeme, 
v ní síly načerpáme, 
nad koronou zvítězíme. 
 

První místa z každé kategorie postoupila do krajského kola v Brně. 
I když se vítězné práce, které jsme zaslali, v Brně neumístily, přesto skvěle reprezentovaly 
Ořechov. 
 

Velké díky patří pedagogům ze ZŠ a MŠ Ořechov za spolupráci s tímto projektem:  
Eva Konečná, Luciana Kokrhánková a Lucie Dobrovodská. 
 

Všem dětem děkujeme za účast. Všechny práce jsou vystaveny v knihovně. 
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Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) 
  
 
Se studenty VU3V jsme uzavřeli zimní semestr s tématem „Evropské kulturní hodnoty“.  
 

Velká gratulace patří paní Bohumile Brabencové, která úspěšně dokončila šest semestrů 
a získala Osvědčení o absolutoriu a bude i nadále, jako ostatní studenti, kteří toto 
osvědčení již získali, pokračovat v dalším studiu.  
 
Další semestr začíná 11. února 2021, tentokrát na téma „ Rituály evropských královských 
rodů“. Na jaře pojedeme na výlet k tomuto tématu. 
 

Ve VU3V nejen studenti studují, ale také je to příležitost se společně setkávat a třeba             
i oslavit narozeniny. Tímto bych chtěla popřát paní Jarmile Križaničové k jejímu 
životnímu jubileu všechno nejlepší a hlavně zdraví. 
 

Pokud máte, vy senioři, zájem se přidat k VU3V a studovat s námi, přijďte do knihovny, 
kde vám podáme veškeré informace. Scházíme se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek.  
 
Informace také na webu e-senior. czu.cz. Studium je podporováno obcí Ořechov. 
                                                                                                
Do nového roku 2021 Vám všem přeji zdraví, klid a pohodu. 
 

                                                                                            Naděžda Adámková 
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Základní škola a Mateřská škola Ořechov  

Inovace technického vybavení školy 
 

I přestože letošní školní rok započal jako každý jiný, tak jeho první polovina byla 
ovlivněna epidemiologickou situací, která změnila i celkové fungování školství v České 
republice. My, jako škola, jsme toho využili k renovaci a zdokonalování technického 
vybavení školy také díky dotaci z MŠMT.  
 

V první řadě došlo k inovaci bezdrátového připojení k síti (WIFI) v prostorách školy 
z obecního rozpočtu. 
 

Nedílnou součástí distančního vzdělávání bylo i seznámení žáků 1. stupně ZŠ a nově 
příchozích žáků se školními účty, které byly zřízeny pro snazší komunikaci a online 
hodiny. Žáci naší školy tak mají možnost využívat v online prostředí (v rámci webového 
prohlížeče) Word, Excel, PPT, Outlook-poštu či Teams, což je aplikace, která může 
sloužit v rámci distanční výuky nejen pro jednotlivé online hodiny, které jsou 
synchronizované s kalendářem, ale také i pro případnou korespondenci mezi jednotlivými 
žáky či žákem a učitelem. 
 

Na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy byl uskutečněn nákup notebooků 
umožňující využívání software pro distanční způsob vzdělávání či grafických tabletů 
usnadňujících vysvětlování učiva v předmětech jako je matematika, fyzika a chemie. Díky 
dotaci jsme mohli pro školu pořídit i Polycom Studio, které si poradí nejen 
s videopřenosem, ale i zvukem, který skvěle reprodukuje hlasy účastníků, protože je 
vybaveno mikrofonem, který identifikuje zvukové pole v širokém rozsahu menší 
místnosti jako je například školní učebna či třída. Velkým přínosem je i fakt, že daný 
systém dokáže tlumit nežádoucí šumy, čímž udrží konverzaci čistou, a lze jej 
bezproblémově používat se softwarovými službami Microsoft Teams, které využívá naše 
škola v rámci distančního vzdělávání. Nehledě na to, že obsahuje i kameru, která snímá            
v rozlišení 4K, zabírá zorné pole 120° a disponuje automatickým vyhledáváním osob             
a sledováním mluvčího. Díky tomuto zařízení budou tedy online hodiny pro všechny 
daleko příjemnější, protože učitel bude moci vést hodinu přímo ze třídy, kdy bude stát 
před tabulí. Velkým pozitivem zařízení je to, že jej budeme moci využívat i v případě, 
kdy již nebude nařízeno distanční vzdělávání, ale bude například některý žák                                
ze zdravotních důvodů dlouhodobě nemocný, nebude se moci osobně účastnit výuky, 
jelikož díky Polycom Studiu bude moci být součástí hodin ze svého domácího prostředí. 
  

S blížícím se koncem mimořádně náročného roku bychom Vám rádi popřáli především 
pevné zdraví, mnohoštěstí, spokojenosti a osobní pohody. Děkujeme Vám za Vaši pomoc 
při vzdělávání děti. 
 

Přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu vašich blízkých. 
 

 
Kolektiv ZŠ a MŠ Ořechov 
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Anděl, čert a Mikuláš v mateřské škole 
 

Každý rok je to stejné. Ze všech stran děti slyší o příchodu čerta a již několik dní před 
Mikulášem jsou vystrašené ze všech nezvyklostí i zvuků, které k nim dolehnou, a které je 
běžně vůbec nerozhází. Nevím, zda u nich převládá těšení se na nějakou maličkost či 
sladkost od Mikuláše nebo strach, zda nezlobily příliš a čert už nemá připravený 
"cestovní" pytel rovnou do pekla. 
 

Letošní setkání s čertem, Mikulášem a andělem bylo přece jen jiné než v předchozích 
letech. Děti se každý rok účastní vypouštění balonků s přáním Ježíškovi a poté naši školku 
navštíví žáci ZŠ a zajdou za dětmi do jednotlivých tříd. Kvůli té zvláštní situaci, která nás 
obklopuje, se úkolu trojice ujaly tety ze školky, které nezkazí žádnou legraci, spolu                
s panem školníkem. Všichni jsme se sešli v hale MŠ a společně čekali na příchod obávané 
trojice. Společný zážitek se všemi dětmi mi připadal pro děti snesitelnější ve větším 
kolektivu a ti vystrašenější se semkli k sobě a vzájemně se podporovali. Děti se snažily 
obměkčit čerta i potěšit Mikuláše a anděla pěknými písničkami i říkankami. Téměř každé 
dítko potvrdilo, že nezlobí nebo snad jen malinko a všichni, jako už tolikrát, slibovali, že 
už budou od teď jen hodní a poslušní. Uvidíme, jak dlouho jim jejich předsevzetí vydrží. 
Za svoji snahu pak děti dostaly malý dáreček od Mikuláše, anděla, ale i čerta, který udělal 
radost každému z nich. Vzhledem k tomu, že nám u následného oběda žádné dítko 
nescházelo, není to s našimi dětmi tak špatné a můžeme společně strávit další příjemné 
chvíle v naší školce. 
 

Celý kolektiv MŠ i naše děti Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 
hlavně hodně zdraví i ohleduplnosti, ať společně překonáme nynější nelehké časy                  
a sejdeme se v lepší době.       

Kolektiv MŠ 
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Základní umělecká škola Ořechov  

 

Vážení občané, 
 

dovoluji si Vás pozdravit jménem Základní umělecké školy Ořechov s pobočkou 
v Modřicích a odloučeným pracovištěm v Syrovicích. Ve chvíli, kdy vzniká tento 
příspěvek, vlastně není jasné, jaká bude situace, až jej budete číst.  Každá krize jednou 
skončí, nouzový stav postupně přejde do způsobu života, na který jsme zvyklí. Možná si 
budeme přece jen více uvědomovat a vážit zdánlivě samozřejmých věcí jako je zdraví, 
existenční jistota, pohoda a radost v rodině a mezi blízkými, dobré vztahy se sousedy           
a v přeneseném slova smyslu i možnost svobodně se nadechnout a těšit se z příjemných 
chvil, které nám všem přináší i obyčejný den.  
 

Abychom mohli hledět do budoucna, potřebujeme rekapitulovat také uplynulé období.       
V případě školy se jedná o rok školní 2019/2020.  
 

Obecný, statistický pohled na školu, jako příspěvkovou organizaci. Škola má pro výuku 
čtyř uměleckých oborů celkovou, zřizovatelem (Jihomoravský kraj) povolenou kapacitu 
327 žáků, která byla zcela naplněna. I. a II. stupeň základního studia absolvovalo 23 žáků. 
Ředitelství ZUŠ sídlí na Komenského 702/4 Ořechov. Pro výchovu a vzdělávání škola 
využívá celkem 23 učeben. Vyučuje se zde v oborech hudebním, výtvarném a literárně 
dramatickém. Společně s dalšími subjekty má k dispozici přilehlý obecní sál Kulturního 
centra Ořechov s kapacitou 120 míst v hledišti, který obec vybavila klimatizací, 
děkujeme. Pro návštěvníky s omezením pohybového aparátu slouží osobní výtah podél 
schodiště. Další místa poskytovaného vzdělávání se nachází na pobočce v Modřicích, 
Benešova ulice 268 a 271. Zde se uskutečňuje výuka ve čtyřech uměleckých oborech -  
hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Koncertní sál s kapacitou cca 
70 míst se nám v tomto školním roce podařilo vybavit klimatizací (150 000 Kč investice 
města Modřice) a provést akustickou úpravu místnosti pro výuku bicích nástrojů               
(38 000 Kč z provozních prostředků školy).  Na odloučeném pracovišti v budově Základní 
školy v Syrovicích 152 probíhá výuka v oboru hudebním. 
 

Přijímání ke studiu ve školním roce 2019/2020. Naplněnost oborů a značný zájem 
veřejnosti o umělecké vzdělávání i díky populačně silným ročníkům, které nastupují            
k základnímu vzdělávání, opět neumožnily vyhovět všem talentovaným zájemcům. 
Kapacita školy je limitována finančními zdroji a nutností jejího striktního dodržení. 
Celkem bylo přijato 54 žáků (z toho 40 dívek). Zbývajícím byly nabídnuty kurzy 
uměleckého vzdělávání, organizované SRPŠ při ZUŠ Ořechov. 
 

Prezentace a aktivity školy  
 

ROK 2019 
 

Při poohlédnutí se zpět do počátku školního roku, se již tradičně v Modřicích na 
Svatováclavských hodech prezentovala s velmi příznivým ohlasem školní dechová kapela 
Taškaříci, dále také při setkání rodáků obce Ořechov u příležitosti 785 let od první 
písemné zmínky o obci z roku 1234 na královských listech psaných rajhradskému 
klášteru. Žáci hudebního oboru rovněž vystoupili v rámci slavnostního setkání zastupitelů 
obce s občany Ořechova, kteří se v roce 2019 dožili významného životního jubilea. 
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Podzimní měsíce byly naplněny přípravou na vystoupení v adventním období a na 
vánoční koncerty. K neopakovatelné atmosféře rozsvěcení vánočních stromů jsme rádi 
přispěli v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Radosticích a Pršticích. V Modřicích se žáci 
hudebního oboru zúčastnili vánočního jarmarku v ZŠ Modřice, na náměstí Svobody Brno 
vystoupilo klarinetové a flétnové kvarteto a pěvecký soubor MOře v rámci „Brněnských 
Vánoc 2019 “, v Hotelu Gregor Modřice jsme přispěli k vánoční atmosféře při setkání 
Klubu důchodců Kovolitu Modřice, následovaly tradiční žákovské vánoční koncerty             
a večer filmových melodií s videoprojekcí a kostýmovým provedením. Na vánoční svátky 
jsme si duše naladili krásným koncertem v zaplněném kostele sv. Jiří v Tikovicích. Děkuji 
na tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři                              
Dr. P. Krzysztofu Drzazgovi a farníkům za pomoc při organizaci koncertu. 
 

ROK 2020 
 

Vzhledem k významnému jubileu 100. komorního koncertu na modřické radnici byli  
k účinkování pozváni interpreti se vztahem k Modřicím. Za naši školu -  klarinetové 
"Clarteto", klarinetistka Vendula Šromová a školní pěvecký sbor MOře. Následoval již 
sedmý ročník předsoutěžních trojkoncertů ZUŠ Ořechov, Židlochovice, Pohořelice,            
v koncertních sálech škol. Představili se zde žáci, kteří se účastnili okresních kol soutěží 
ZUŠ vyhlášených MŠMT - Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na smyčcové nástroje. 
 

Z výsledků žáků naší školy:  
 

Hra na klavír - Čestná uznání I. stupně:   
Richard Hadár, Matěj Chalupa, Michaela Reboková, pedagogické vedení Mgr. Pavla 
Švestková 
1. místo s postupem do krajského kola: Alžběta Slaná, pedagogické vedení MgA. Jana 
Máslová 
Hra na kytaru - Čestná uznání I. stupně: Ondřej Kouba, pedagogické vedení Lucie 
Chaloupková DiS. 
3. místo: Dominik Klanica, pedagogické vedení Marie Voldánová 
2. místo: Vojtěch Vašík, pedagogické vedení Marie Voldánová 
3. místo: Martin Majda, Jan Teplý (kytarová dua), pedagogické vedení Pavel Rosendorf 
dipl. spec. 
Hra na smyčcové nástroje - Hra na housle - Čestná uznání I. stupně: Anežka Neužilová, 
pedagogické vedení Alžběta Grecová 
Hra na violoncello - Čestná uznání I. stupně: Elena Hadárová, pedagogické vedení MgA. 
Terezie Horká Fadrná. 
 

MŠMT rozhodlo o ukončení vyšších kol soutěží z důvodu pandemie. 
 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila z důvodu šíření pandemie coronaviru 
nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání v základních 
uměleckých školách. ZUŠ Ořechov přešla na poskytování distančního vzdělávání na 
základě dobrovolnosti u žáků. 
 

Po dvouměsíční distanční výuce byla od 11. května umožněna prezenční výuka                      
za nastavených podmínek manuálem MŠMT. Harmonogram reflektoval současnou 
epidemiologickou situaci v ČR a byl součástí uvolňovacích opatření ministerstva 
zdravotnictví a rozhodnutí vlády ČR.  
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Exkurze do firmy PETROV v Hradci Králové 
 
Za dodržení hygienických opatření se uskutečnily talentové přijímací zkoušky, několik 
veřejných absolventských koncertů a výstava absolventských prací žáků výtvarného 
oboru. Po dobu otevření školy na všech pracovištích nedošlo ke zjištění šíření nemoci 
Covid-19. Děkuji žákům i rodičům, za respektování hygienických nařízení, která k tomu 
bezesporu přispěla. Při rekapitulaci uplynulého období nesmím opomenout poděkovat         
za systematickou, obětavou a nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou 
Pšeničkovou. Pokládáme Spolek za nedílnou součást školy.  

 

Vlivem neočekávaných 
událostí se školní rok 
stal svým průběhem 
druhého pololetí velmi 

nestandardním                     
a složitým jak pro žáky, 
jejich rodiče, tak i pro 
školu samotnou. Každý 
s nás věřil, že se situace 
z jara nebude opakovat. 
Bohužel, musíme se 
znovu vyrovnávat se 
ztíženými podmínkami 
při poskytování 
vzdělávání vzdáleným 
přístupem.  

 

Nezbývá nám, než se snažit všemi možnostmi a prostředky udržet kontakt se svými žáky. 
Děkuji za vaši přízeň Základní umělecké škole, zejména v tomto složitém období. Velmi 
si jí vážíme.  
 

Přeji Vám, občanům obce Ořechov, příjemné prožití vánočních svátků, zdravý, úspěšný 
a dobrý nadcházející rok 2021.                             

Petr Křivánek, ředitel školy 
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Spolky 

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OŘECHOV 
 
Konec června znamená pro všechny členy jednoty ukončení cvičebních aktivit 
v tělocvičně ZŠ Ořechov. I když první polovina cvičebního roku byla letos mimořádně 
nepříznivá z důvodu dvou a půl měsíční neplánované koronavirové přestávky, mohli jsme 
opět po uvolnění přísných protiepidemických opatření od poloviny května začít cvičit 
v náhradní malé tělocvičně školy. V době prázdnin jsme někteří absolvovali vycházky do 
přírody, děti a mládež si užívaly zasloužené prázdniny. 
 

20. srpna jsme ještě uskutečnili prázdninový výlet do blízkých Dolních Kounic. Toto 
starobylé město se nachází v údolí řeky Jihlavy a vyskytují se zde zajímavé historické 
památky. Přitažlivost města umocňují také ovocné sady a vinice. Naše putování jsme hned 
po příjezdu zahájili výstupem k poutní kapli sv. Antonína, která se vypíná na 
stejnojmenném kopci nad řekou a je působivým objektem poutajícím ze široké 
vzdálenosti pozornost návštěvníků města. Po cestě jsme míjeli kapličky-jednotlivá 
zastavení křížové cesty.  
 

Poté jsme navštívili klášter Rosa coelli. Působivou architekturu původně ženského 
kláštera jsme objevili nedaleko centra města. Po seznámení s historií kláštera nám 
průvodce sdělil, že trosky kláštera působí na citlivější jedince svou pozitivní energií. Už 
jen pouhých pár minut pobytu v magických prostorách vám vylepší náladu. A tak 
pozitivně naladěni jsme se vydali občerstvit do místní restaurace na náměstí.  
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Po občerstvení jsme se rozhodli navštívit Synagogu. Jak jsme se dověděli od průvodce, 
byla postavena v roce 1652–1655 v raně barokním slohu a patří k nejstarším synagogám 
na Moravě. V roce 1851 byla přistavěna ženská galerie s pavlačí. Od druhé světové války 
sloužila převážně jako skladiště. Po zrestaurování nyní slouží kulturním a společenským 
účelům. Po prohlídce synagogy jsme absolvovali návštěvu Židovského hřbitova. 
 

Byl založen v roce 1680 ve svahu nad ghettem na jižním okraji města po zrušení staršího 
hřbitova, který stál na jiném místě. Hřbitov je ohrazen masivní kamennou zdí. Nalézá se 
zde asi 1500 náhrobků nepravidelně rozmístěných. Řada z nich pochází z období baroka 
a klasicizmu, přičemž nejstarší se datuje k roku 1688. 
 

A tím jsme naše putování po památkách ukončili. Vzhledem k velkému horku, jsme se 
ještě před zpáteční cestou osvěžili v místní cukrárně. Výlet se nám vydařil a my unaveni, 
ale naplněni dojmy a zážitky z krásně prožitého dne se budeme těšit na každou další akci.  
 

A tak po krásném létě, kdy si většina z nás fyzicky i duševně odpočinula, nastoupilo září, 
které znamená zahájení druhé poloviny cvičebního roku. Všichni se těšili na společné 
setkávání ve cvičebních hodinách, zejména předškolní děti, které svoji činnost musely 
ukončit již v březnu. Bohužel instalace nové podlahy a úprava topení v tělocvičně ZŠ 
Ořechov se protáhly až do zář, a tak jsme museli netrpělivě čekat na její finální dokončení.   
A když konečně mohly všechny složky zahájit svoje cvičení, zasáhla do jejich činnosti 
okamžitá, přísná protiepidemická opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem. 
I přes nepříznivou situaci se podařilo některým našim oddílům do vypuknutí druhé vlny 
koronavirové epidemie a s tím souvisejícím uzavřením veškerých sportovišť uspořádat 
závody a účastnit se soutěží. 
 

Stolní tenis 
 

Z krátkého působení v podzimní soutěži stolního tenisu na okrese Brno – venkov: 
C mužstvo odehrálo 5 kol v základní soutěži a je na třetím místě a na první místo jim 
chybí pouhé dva body. 
B mužstvo prohrálo všechna utkání po tom, co postoupilo o soutěž výš, ale všechna utkání 
stejně jako A, B i C mužstvo odehrálo venku kvůli nedokončené tělocvičně v Základní 
škole Ořechov. A mužstvo odehrálo dva zápasy a dvakrát remizovalo. 
Po těchto odehraných kolech byla soutěž díky vládním opatřením přerušena, ale všichni 
hráči doufají, že po novém roce se bude opět pokračovat a soutěž se dohraje. 
  
Oddíl všestrannosti mládeže za období 12/2019–10/2020 
 

Na přeboru Moravy a Slezska v týmové gymnastice v Olomouci dne 6. 12. 2019 získali 
naši mladí cvičenci dvě 2. místa ! Je to velký úspěch !  
Družstvo st. žactva – Sára Pařilová, Kateřina Smotrilová, Monika Pikulová, Natálie 
Pařilová, Natálie Fialová, Barbora Otavová, Lukáš Pikula, Dominik Stejskal.  
Družstvo ml. žactva – Simona Valová, Julie Ryšavá, Zuzana Hřebačková, Johana 
Drábková, Denisa Fialová, Denisa Stejskalová, Veronika Bálintová, Barbora Kudrnová    
a Karolína Otavová. 
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Přebor Moravy a Slezska – družstvo mladších 

 

 

Přebor Moravy a Slezska – družstvo starších 
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Na 7. ročníku dvojboje ve sportovní gymnastice v Pršticích dne 14. 12. 2019 byla 
rekordní účast cvičenců – celkem 119. Akce má již obrovský věhlas. Závod je pořádán    
ve spolupráci s župou Jana Máchala. A opět skvělé výsledky našich cvičenců.  
 

1. místo – Drábková Johana, Pikulová Monika, Smotrilová Kateřina, Pikula Lukáš 
2. místo – Ryšavá Julie  
3. místo – Hloušková Sára, Otavová Barbora, Stejskal Dominik  
 
Dne 12. 1. 2020 se v Brně konal župní přebor v plavání   
1. místo -  Pikulová Monika, Pikula Lukáš 
2. místo – Pikulová Martina 
3. místo – Fialová Natálie, Pařilová Sára 
 

Letos na jaře do vypuknutí koronavirové epidemie se stihly v Pršticích uspořádat oddílové 
závody ve šplhu. Další závody i župní přebory ve šplhu, sportovní gymnastice a lehké 
atletice se do léta neuskutečnily.  
 

Činnost oddílu byla v omezené míře obnovena počátkem června. Od 18. srpna se začalo 
s přípravou na přeložený župní závod v atletice, od počátku září bylo naplno obnoveno 
pravidelné cvičení. Pro lepší bezpečnost dětí při cvičení byla zakoupena jedna velká 
žíněnku o rozměrech 2 x 3 m a 4 malé o rozměrech 1,25 x 2 m. Tím se vylepšilo treninkové 
vybavení.    
 

Župní přebor ve šplhu a lehké atletice v Brně dne 26. 9. 2020  
 

Závodu jsme se sice zúčastnili, ale ve velmi omezeném počtu pro velkou nemocnost dětí 
i cvičitelů. Akce byla již poznamenána začínající druhou koronavirovou vlnou a místo 
obvyklých 170 účastníků akce proběhla s počtem 54 dětí a dospělých. Výsledky: 
1. místo – Hřebačková Zuzana ve šplhu /žactvo/ a Bálintová Zdeňka v lehké atletice /ženy/  
2. místo – Bálintová Veronika ve šplhu /žactvo/  
Bohužel další plánované podzimní závody roku 2020 se neuskutečnily.  
 

Dne 24. 9. 2020 uspořádala župa Jana Máchala v ořechovské Orlovně tradiční akci „FIT 
senioři“. Nabízený program byl pestrý: turnaj v bowlingu a stolním tenisu, tradiční české 
hry, jóga pro každého, kvízy a další.   
 

Akce již byla poznamenána zpřísněnými hygienickými podmínkami a oproti předchozím 
rokům byla podstatně menší účast. 
 

Sokolové navzdory nouzovému stavu oslavili svůj Památný den 8. října 
 

Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí po 
řekách. Sokolové po celé republice oslavili tradiční Památný den sokolstva 8. října, i když 
kvůli epidemiologickým opatřením v značně omezeném rozsahu. Památný den sokolstva 
je připomínkou tisíců obětí sokolů a sokolek v boji za svobodu, samostatnost                               
a demokracii. Od roku 2019 je oficiálním významným dnem České republiky. 
 

T.J. Sokol Ořechov přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
mnoho úspěchů, radosti z pohybu i ze života.  
 

      Svatava Vašicová za T.J. Sokol Ořechov 
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Běh údolím Bobravy - To dáš! 2020 
 
Jistě mi dáte za pravdu, že údolím Bobravy je vždy krásná vycházka nebo projížďka           
na kole. Běžců tam tolik nepotkáte, ale to neznamená, že se tam občas neobjeví. I běhání 
v tak pěkné přírodě je balzám na duši. 
 

Letošní hlavní trať ořechovského běhu To dáš! vedla právě údolím Bobravy a měřila          
11 km. Těší nás, že si ji přišli zaběhnout i ořechovští občané. Však pro ty především akci 
pořádáme. Všem patří palec nahoru, postavit se na start chtělo jistě odvahu! Navíc na trati 
nikdo nezůstal, všichni doběhli až do cíle a to výborných časech! Trať sama je příjemná 
a nenáročná, pomineme-li jeden větší kopec, ale přece jen je to 11 km a to už je v běhu 
pořádný výkon! 
 

Na výběr byla i pohodovější 4km trať, která nevedla až k Bobravě a všem běžcům se 
povedla úspěšně zdolat! Podmínky pro běh neměly chybu, tratě byly suché a počasí vyšlo 
na jedničku! 
 

Samozřejmě nechyběly dětské závody. Děti běžely s obrovským nasazením                                   
na fotbalovém stadionu, ve 3 kategoriích podle věku. Všechny děti dostaly po náročném 
výkonu limonádu ZON a čokoládovou medaili pro doplnění energie. Ti nejrychlejší stáli 
na stupních vítězů a odnesli si kovové medaile a věcné ceny. 
Snad nejvíc zábavy jsme si užili u rodinných štafet, kde o zajímavé ceny soutěžilo 6 rodin. 
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A jak to vlastně dopadlo? Kdo běžel a kdo byl nejrychlejší? Na to je prostor ve zpravodaji 
krátký. Fotky z akce a kompletní výsledková listina jsou ke shlédnutí na facebookové 
stránce To dáš! 2020. 
 

Alespoň prozradím, že hlavní trať zaběhla 18 letá Katka Švancarová z Brna                                      
za neuvěřitelných 46 min. Nejrychlejší z mužů byl na stejné trati Ríša Páviš a ten doběhl 
za fantastických 48 minut! Vítězové obdrželi pohár starosty obce, auto na víkend a věcné 
ceny.  
 

Pro tento zpravodaj jsem, jen tak pro zajímavost, v konečném žebříčku smazala jména 
přespolních běžců a zůstali jen ti ořechovští. Na stupních vítězů by to potom vypadalo 
takto : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Akci podpořila obec Ořechov a také místní firmy a podnikatelé. Podpory každého si moc 
vážíme, znovu za ni děkujeme a doufáme, že na ni v příštím roce navážeme. Také moc 
děkujeme dobrovolníkům, kteří nám v den akce vypomohli! 
 

Těšíme se na viděnou v roce 2021!  

Za tým organizátorů  
Leona Jelínková 

 

 

11 km ženy 
 

1. Petra Hejtmánková 
2. Jitka Šustková 

11 km muži 
 

1. Richard Páviš 
2. Tomáš Rumíšek 
3. Aleš Florián 

 

4 km ženy 
 

1. Hana Navrátilová 
2. Jarmila Valová 
3. Kateřina Rumíšková 

 
4 km muži 
 

1. Radek Jež 
2. Jan Ludvík 
3. Roman Vala 
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KUŽELKÁŘI OŘECHOV 

Kuželky v Ořechově zatím stále žijí, i když by se chtělo napsat živoří. Momentálně 
nemáme družstvo, které by hrálo pod jakýmkoliv názvem, ve kterém by se objevil název 
obce, ale jednotlivý hráči se snaží, jak jen mohou.  V loňské nedohrané sezoně hráli: 
Jaroslav Smrž, Pavel Procházka, Libor Čížek a Petr Smejkal JmKP2 (Jihomoravský 
krajský přebor 2) za družstvo Slovanu Rosice D se střídavými úspěchy. Zdeněk Holoubek 
nastupuje v JmKP1 za Sokol Brno IV B a Radek Šenkýř ve stejné soutěži za Moravskou 
Slavii Brno B a oba byli jedněmi z lídrů svých týmů. Radek navíc nastupoval jako 
náhradník za MS A ve druhé lize. Další, kteří jsou registrováni, se v minulé sezoně 
z různých důvodů bojů o body nezúčastnili. 

Bohužel, ani letošní sezona neprobíhá tak, jak bychom chtěli. Odehrálo se jen asi 5 kol 
než soutěže byly přerušeny a doufám, že jenom přerušeny a že sezona nedopadne jako 
loňská. 

Vážení spoluobčané, letos jsem chtěl využít toto číslo zpravodaje, k pozvání na tradiční 
turnaj o přeborníka Ořechova v kuželkách. Bohužel situace, jaká momentálně panuje 
v naší republice, nám nedovoluje téměř nic. Přesto doufám, že po vánocích se situace 
alespoň trochu zlepší a turnaj bude možné uspořádat. Vzhledem k situaci, ale nejsem 
schopen ani nastínit, kdy by se turnaj mohl uskutečnit. Vy, co by jste se chtěli zúčastnit, 
sledujte prosím vývěsky a hlášení rozhlasu a doufejme všichni, že se nám podaří se sejít 
u kuželek, zahrát si a popovídat, tak jak bychom si všichni přáli. 

Na závěr si dovoluji popřát krásný advent, radostné prožití vánočních svátků a do roku 
2021 hodně zdraví a spokojený život bez omezení čímkoliv…. 

Za kuželkáře Radek Šenkýř 
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KLÍČEK OŘECHOV 

Divoký západ v Ořechově 

Letošní tábor byl náš již druhý pokus o tak zvaný „Příměšťák“. Loni jsme se pokusili             
o tuto formu tábora a celkem se nám to osvědčilo. Byli jsme tenkrát na místní faře, kde to 
bylo super a naštěstí nám přálo počasí. Letos nás napadlo oslovit místní Myslivecký 
spolek, jestli by bylo možné udělat tábor u nich na Myslivně. Věděli jsme, že místa je tam 
dost i v případě, že by pršelo. To jsme si také ověřili, když nám jedno celé dopoledne 
propršelo a my mohli v suchu hrát společně hry. Myslivci nám vyšli velmi ochotně vstříc 
a dokonce přislíbili menší přednášku a praktické ukázky střelby pro děti.  
 

Celý tábor probíhal ve stylu divokého západu. Vedl ho samozřejmě šerif a jeho 
spolupracovníci. Letos poprvé se vedení tábora zúčastnili mladí chlapci-asistenti, mezi 
třinácti až patnácti lety, kterým bylo přiděleno vždy jedno z pěti družstev. Jak jsme zjistili, 
byla to velká pomoc, protože o své svěřence se starali skutečně skvěle. Hlavně o ty 
nejmenší. Z dětí se stali osadníci a dělníci. Od guvernéra dostaly úkol hlídat vzácnou 
lokomotivu, pro kterou musí postavit železnici. Potom je už čekala spousta úkolů, díky 
jejichž splnění železnice rostla. Na začátku bylo seznámení a zhlédnutí komicky 
ztvárněných pravidel, které je potřeba na táboře dodržovat. Tohoto úkolu se zmocnili 
mladí pistolníci. Pak rozdělení do skupin pomocí rozvěšených nábojů, vytvoření vlastního 
praporu, názvu družstva, pokřik a hlavně stavba vlastní osady. To vše proběhlo v den 
první.  
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Druhý den nás čekal výlet, ale celé dopoledne propršelo, takže místo cesty pěšky do 
Nebovid se jelo kolem poledne autobusem a v pláštěnkách. Osadníci měli za úkol chytit 
divoké koně a naučit se na nich jezdit. Nakonec se naštěstí počasí umoudřilo a tak i tento 
úkol byl splněn. Další den nám byla přes noc uloupena lokomotiva a tak bylo potřeba ji 
najít. I tento problém se podařilo zdárně vyřešit a za odměnu otevřel pro osadníky 
guvernér salón plný dobrého jídla a her. Nechyběl ani společný kovbojský tanec, který se 
u dětí nesetkal s velkým nadšením, protože museli tančit kluci s holkama. Ale touha po 
dalších bodech zvítězila. Čtvrtý den se nám celé dopoledne věnovali právě myslivci a děti 
se od nich dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Nechyběla ani vycházka     a střelba na 
terč. Odpoledne pak vypukla zlatá horečka, kde si osadníci na předem koupených 
pozemcích hledali zlaté valouny. A protože bylo opravdu velké horko, nakonec děti 
čekaly vodní hry. Pátý den samozřejmě nechyběla velká „pokladovka“, která nebyla 
zadarmo. Osadníky čekala dlouhá cesta plná úkolů a úmorného horka. Odměna však stála 
za to. Večer byl tradiční táborák se stezkou odvahy a pro nejstatečnější                     i 
s přespáním na Myslivně, či pod širákem.  
 

Poslední den po snídani a rozcvičce, plni zážitků se pouštíme do úklidu. Za tento krátký 
čas se z nás stala prima parta a myslím, že každý z nás si to nějakým způsobem užil. Velké 
poděkování patří všem těm, kteří věnovali kus ze svého času třiceti úžasným dětem.             
A nesmím zapomenout velké díky mysliveckému spolku Ořechov, firmě Barvy Silák        
za sponzorský dar a chráněné dílné V růžovém sadu za pamětní medaile. Příštím rokem 
plánujeme dva tábory. Pro mladší opět příměstský na Myslivně a pro starší pobytový. 
Snad nám to vyjde.      

Za spolek KLÍČEK Ořechov Markéta Dudíková 
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Příspěvky občanů 

 

Vzpomínka na Zdenku a Leonarda Walletzkých a na „Divadlo u stolu“ 
 

…čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič a než se člověk probere, zas další rok je 
pryč. Také v případě naší ořechovské společnosti prožíváme toto rychlé plynutí času 
doprovázené ztrátami našich nejdražších kamarádů a přátel, kteří obohacovali náš život      
i dění v obci. Je to rok (24. 8. 2019), co nás náhle po úrazu opustila paní Zdenka 
Walletzká. Byla vynikající dramatickou herečkou a manželkou, která organizovala 
činnosti potřebné pro propagaci „Divadla“, manželovi zajišťovala výpůjčky knih                    
a literatury k přípravě “čtení“ i ze vzdálených knihoven a archivů. Zajišťovala pozvánky 
a kontakty s brněnskými přáteli a hosty našich pořadů. 
 

Leonard se narodil v roce 1937 v Brně–Maloměřicích. Vystudoval gymnázium na 
Křenové ulici v Brně. Po maturitě se roku 1955 vydal do Prahy na studium milovaného 
divadla. Po roce studia byl však vyloučen za to, že se zúčastnil zakázaného „Majálesu“ 
Byl přinucen vrátit se do Brna, pracoval jako skladník, po krátkém čase se stal 
pracovníkem zdravotnické osvěty. Divadelní múza Thálie jej však v roce 1957 přivedla 
do amatérského Divadelního studia Josefa Skřivana v Brně. Zde se postupně vypracoval 
do pozice herce, režiséra i vedoucího divadla. Přivedl soubor k mnoha vítězstvím na 
československých i mezinárodních festivalech také díky jeho režii. Byl to například 
Jiráskův Hronov, nebo mezinárodní festivaly v Anglii, Německu, Belgii, Švédsku, jeho 
nejslavnějším úspěchem bylo vítězství na mezinárodním festivalu amatérských divadel 
v Monte Carlu. 
 

Díky divadlu se také seznámil se Zdenkou Brabcovou, kterou si v pátek                                     
dne 13. prosince 1963 vzal za ženu. Konec éry „Skřivanů“ předznamenala sovětská 
okupace. Pod tlakem oficiálních orgánů odchází z divadelního souboru. V roce 1972 začal 
studovat Univerzitu Palackého, obor divadlo, literatura a film. Začal pracovat 
v brněnském Parku kultury. V roce 1975 řídil Krajský poradní sbor pro amatérská divadla, 
vzdělávání herců, festivaly, soutěže, předsedal porotám, učil v letních školách herců i na 
JAMU. Po revoluci pracoval v deníku Rovnost.  
 

Po odchodu do důchodu a přestěhování do Ořechova se stále zajímal o divadelní dění 
v Brně. Nesmířil se s faktem, že by měl jen odpočívat a založil pod hlavičkou obce 
Ořechov „Divadlo u stolu“. Seznamoval divadelní publikum se životem a dílem 
spisovatelů a básníků velmi podrobně, popsal historickou událost „Velká světová válka“ 
s dopadem na životy našich občanů, vykreslil životy vážených rodin Bakešových                   
a Kyselkových. Nebylo to pouhé čtení, ale koncipované pořady často doplňované 
scénkami, rekvizitami i osobní výpovědí, vždy s květinami. Leonard děkoval divákům        
a loučil se slovy „Když Pán Bůh dá, tak příště uvedeme …“  a už konkrétně jmenoval, co 
připravuje. Zesnul za necelé tři měsíce po své milované ženě dne 7. listopadu 2019. Jeho 
srdce nevydrželo náročnou operaci. Ještě dnes slyším jeho hlas, jak nás srdečně vítá na 
zkoušky „Tak pojďte moje děvenky!“ Zdenka nalila šálky horkého voňavého čaje                   
a zkouška mohla začít. Těžce jsme se s oběma loučily, divadlo ztratilo své hlavní aktéry. 
Poslední kytice rudých růží a na bílé stuze text: Milovanému panu režisérovi Olga a Lada. 
Poslední potlesk při odjezdu rakve z Baziliky Panny Marie na Starém Brně patřil nejen 
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Leonardovi a Zdence, ale i našemu divadlu. Kondolovali nám mnozí brněnští diváci, 
jejichž jména jsme ani neznaly. 
 

Vzpomínejme …            Olga Lhotecká 
 

Vlastní životopisný text: pan Leonard Walletzký v Penzionu v Holubicích, IX.–X. 2020 
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Na portálu Slapanicko.info najdete program na víkend i práci v okolí  

Šlapanický portál se stal za 8 let svého fungování největším informačním zdrojem      
v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu 
kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.  

Chcete si prohlédnout fotky z Žerotínských farmářských trhů nebo si přečíst o právě 
probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? 
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá,        
ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám 
ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které byste 
se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, 
promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat            
je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami pořádáte 
a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit 
zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější            
z nich se objeví také na facebookové stránce Region Šlapanicko, kterou v současnosti 
sleduje přes 300 uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí 
se připojit. 

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si 
portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání 
nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni 
dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady 
mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu            
a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné 

inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. 
Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své 
společnosti do katalogu firem a služeb.  

Navštivte portál www.slapanicko.info a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám. 

RegionyBrněnska.cz 
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Tříkrálová sbírka 
 
Stejně jako každý rok tak i letos se Oblastní charita Rajhrad připravuje na tradiční 
Tříkrálovou sbírku. Její další ročník se uskuteční od 1. do 24. ledna 2021.  
 

Chceme Vám touto cestou ohlásit pokračování Tříkrálové sbírky na začátku nového roku. 
V obci Ořechov se skupinky koledníků vydají na cestu v sobotu 9. ledna 2021. V případě 
zájmu o pomoc s organizací sbírky se obraťte na místního koordinátora sbírky.  
Kontakt:  Tomáš Dudík, 736 537 231, e-mail: starosta@orechovubrna.cz 
 

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

Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová 
sbírka 2021 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost na to, aby mohla 
sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za určitých bezpečnostních opatření. Ve hře 
je však i varianta její on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně 
nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. 
„Koordinátorka sbírky, paní Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály, které 
budeme rozdávat našim asistentům a koledníkům.  
 

Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je pro 
nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným                 
a naplňovat tak charitní poslání.  
  

Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci pokojů                                 
v lůžkovém hospici, na pořízení dvou automobilů pro terénní pečovatelskou službu a na 
koupi zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy. 
 

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, 
kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí 
finančního daru,“ dodává Janoutová.  
 

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

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme. 
 

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2021 za Oblastní charitu Rajhrad přeje 
 

Mária Durkáčová, kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz 
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Placená inzerce 
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Znáte už komunitní farmářské tržiště Scuk.cz?  

Můžeme tam společně nakupovat dobroty od menších lokálních farmářů za férové ceny. 

Naše nákupní skupina v Ořechově funguje od dubna letošního roku a našla si své stálé 
zákazníky, kterým nákupy kvalitních farmářských produktů dělají radost.  

Jak to funguje? 

1. Připojte se k naší online nákupní skupině na www.scuk.cz/orechov, kde 
pravidelně pořádám společné nákupy přímo od farmářů. 

2. Nakupte si online, na co máte chuť a těšte se z dopravy zdarma.  
3. Vyzvedněte si u mě v daném termínu svou objednávku na adrese Kerendov 

767/12, Ořechov. 
4. Vychutnejte si farmářské dobroty i pocit, že jste podpořili menší farmáře.  
5. Pro více informací se můžete přidat do naší FB skupiny: V Ořechově 

nakupujeme od lokálních farmářů na Scuk.cz. 

Těším se na vás!    Šárka Valová 
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Jsme velice rádi, že vznikl nový film o naší obci,                                       
který bude možno zakoupit na obecním úřadě. 
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************************************************** 
 
Ořechovský zpravodaj vydává:  

 

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

V roce 2020 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2020: od 21. prosince 2020. 
 

Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2021: 17. března 2021 
 

Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: ekonom@orechovubrna.cz 
 

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. 
 
 

Příjemné prožití svátků 

vánočních, pevné zdraví, 

spoustu štěstí, pohody a radosti                                     

v novém roce 2021                               

Vám všem přeje                       

Obecní úřad Ořechov 
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