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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první třetinu roku 2022. Asi každý si při novoročním přípitku přál
brzké ukončení covidového období a každý se těšil na normální běžný život.
Válka na Ukrajině však naše představy rychle zvrátila a přinesla spoustu nových
starostí. Do naší obce přijelo celkem šedesát osm žen a dětí z Ukrajiny. Některé
byly ubytovány na faře u kostela Všech svatých, ve firmě NADOP, u soukromých
osob nebo rodinných příslušníků, kteří zde dlouhodobě bydlí. Obec s farností také
uspořádala několik sbírek a jednu z nich osobně odvážel i místní duchovní
správce P. Jan Kotík přímo na Ukrajinu. Děkuji všem, kteří jakkoliv pomáhali.
Vždyť i našim předkům před sedmdesáti sedmi léty pomáhali také mnozí cizí lidé.
Tříkrálová sbírka opět trhala na začátku roku rekord. Letos většinu domácností
navštívili koledníci v kostýmech a vykouzlili tím nejeden úsměv na tváři.
Po roční přestávce se také mohl konat Masopustní průvod. Díky za organizaci
spolku KLÍČEK Ořechov, který se na této akci s obcí podílí. K večerní zábavě
pak skvěle zahrála a zazpívala paní Ivona Hrubá, za což jí také moc děkuji.
Myslím, že jsme se bavili všichni, ať už v kostýmu nebo bez něj.
55. jubilejní Výstava vín s ochutnáváním, kterou letos poprvé pořádali Vinaři
Ořechov, proběhla o Velikonocích. Celkem jsme mohli ochutnat 462 vzorků vína.
Vinaři tuto tradiční akci převzali po místní organizaci Českého zahrádkářského
svazu, který ji zavedl. Z důvodu pokročilého věku našich zahrádkářů, kteří tuto
akci dlouhá léta organizovali, došlo k předání pořádání vinařům. Zahrádkářům
patří velké poděkování za dlouholetou propagaci místních vinařů a naší obce.
Není totiž jednoduché všeho nechat a věnovat se několik dnů přípravě, organizaci
a úklidu právě o Velikonocích, kdy se mnohé rodiny scházejí a společně tyto
svátky slaví.
Týden po Velikonocích jsme oslavili osvobození naší obce 24. dubna 1945 na
pohřebišti RA ekumenickou bohoslužbou. Této akce se zúčastnila i konzulka
Ukrajiny, pravoslavný kněz z Dolních Kounic, místní duchovní správce
a evangelický duchovní správce ze Silůvek, který působí jako vojenský kaplan.
Hned další týden následovala poutní mše u kapličky svatého Peregrina, kterou
dlouhodobě organizuje farnost Všech svatých.
A další týden byl věnovaný ženám. V Kulturním centru byl ke svátku matek
připraven bohatý kulturní program a milé pohoštění. Velký dík patří naší paní
knihovnici Nadi Adámkové a spoustě dobrovolníků, kteří se postarali o krásný
průběh celé akce.
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Jsem moc rád, že se v naší obci nachází aktivní lidé, díky nimž se zde pořád něco
děje. Od nového roku se konalo několik přednášek, koncertů i sportovních akcí.
Raritou bylo natáčení České televize, která u nás natáčela celý díl pořadu „Pečeme
na neděli“. Vysílat se bude v září tohoto roku. Chtěl bych poděkovat paní Dagmar
Novákové a také mé manželce Markétě, na kterých byla největší tíha příprav pro
toto natáčení.
V neděli 29. května oslavila Základní umělecká škola Ořechov 70 let od svého
založení. Akce s bohatým uměleckým programem byla velmi zdařilá. Kromě
vystoupení školního dechového orchestru Taškaříci či autorského koncertu z děl
zakladatele Rudolfa Zavadila staršího a jeho syna, mohli účastníci shlédnout
i vystoupení ořechovské chasy nebo starý obřadní tanec Královniček, který má
v Ořechově své kořeny.
Na jaře jsme obdrželi zajímavý dopis od primářky hematologicko-transfuzního
oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Bylo v něm poděkování a ocenění
naší pracovnice paní Marie Palackové za padesát uskutečněných bezplatných
odběrů krve. Velmi si vážím těchto lidí, kteří dlouhodobě bez nároku na odměnu
pomáhají a jsem rád, že i touto formou se šíří dobré jméno naší obce.
Obec tento rok získala dvě ocenění. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich
vyhlásil soutěž o nejlepší péči o životní prostředí - Cena za krajinu. V této soutěži
jsme velice dobře uspěli a z rukou paní ministryně životního prostředí a hejtmana
kraje jsme převzali ocenění - Cena veřejnosti, kterou jsme vyhráli s velkým
náskokem. Dalším oceněním, které obec získala, je 3. místo v soutěži Zlatý erb.
Byla hodnocena komunikace s veřejností a webové stránky, které máme třetí
nejlepší z obcí Jihomoravského kraje. Pro zkvalitnění komunikace s občany
používáme i Instagram a Facebook. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou
připravujeme Portál občana tak, aby občané měli přímý přehled o svých
poplatcích a mohli touto formou podávat žádosti, či platit poplatky z pohodlí
domova bez nutnosti navštívit úřad osobně.
Kulturních akcí, které nás v tomto roce ještě čekají, je mnoho. Na začátku
prázdnin budou tradiční Cyrilometodějské hody. V sobotu 6. srpna proběhne další
ročník Letního hraní, na kterém vystoupí Šohajka z Dolních Bojanovic, Folk
Team, Heidi Janků a Leona Machálková. 12. srpna pak zahájíme na návsi
v Ořechovičkách mezinárodní dudácký festival GAJDEFEST, jehož hlavní část
bude druhý den v Omicích. Na sobotu 20. srpna plánují myslivci Letní noc na
myslivně a v termínu od 22. do 25. srpna můžete navštívit tradiční letní promítání
Kinematografu bratří Čadíků.
Stavební akce se rozjely hned po začátku nového roku. Dokončil se chodník na
ulici Brněnská, silnice s chodníkem na Svadilově, parkovací stání na Sokolské
s umístěním nádrže na dešťovou vodu a zasakovací systém, parkovací stání
a chodník u vojenských bytovek a začala stavba přechodu pro chodce
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s chodníkem na ulici Jeřábkova. U obecního úřadu začala rekonstrukce
Fridrichovy zahrady. Po úpravě zde vznikne nový venkovní prostor pro oddávání.
U kostela Všech svatých byly vykáceny proschlé keře a parčík prochází kompletní
rekonstrukcí. Na čistírně odpadních vod bylo vyměněno kompletní vybavení
obou dosazovacích nádrží. Jednalo se o největší modernizaci ČOV od jejího
zprovoznění. Byly obnoveny dvě polní cesty do Hajan. Jedna vede od Army
parku a druhá z Mitrfaldů. Obě cesty se na hranicích katastru s Hajany spojují
a je možnost se tudy dostat až do Rajhradu. U cest jsou osázeny ovocné stromy
a keře. Cesta byla doplněna i lavičkou se stolem. Na ulici Nová je namontováno
nové biodynamické veřejné osvětlení, které zde prochází zkušebním provozem.
U nově zbudovaného výběhu pro psy za stadionem vzniká velké dětské hřiště.
Celý projekt je rozdělen do několika částí. Jako první bylo zbudováno balanční
centrum, které je určeno pro všechny děti včetně dospělých. Na další části hřiště
se budeme snažit zažádat o dotační titul.
Připravujeme také stavební projekty na různé akce. Pro základní školu jsou
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) připraveny tři
projekty, které již mají stavební povolení. Jedná se o projekt jazykové učebny
a učebny pro výpočetní techniku, projekt dílen a učebny ručních prací a projekt
nízkoprahového centra. Všechny tyto projekty posunou naši školu o velký krok
dopředu. V mateřské škole je připraven projekt se stavebním povolením na nové
dětské hřiště, nové oplocení a venkovní učebnu. Projekty na úpravu vjezdu
s autobusovou zastávkou a přechodem pro chodce na ulici Kyselkova jsou
připraveny a podány na speciálním stavebním úřadě. Dále je připraven projekt
silnice Na Kopci a ulici Bakešova s dešťovou kanalizací a veřejným osvětlením.
Na tento projekt navazuje i úprava chodníčku a místa pro přecházení u kapličky
v Ořechovičkách. Na speciálním stavebním úřadě je i projekt na křižovatku ulic
Komenského – Jeřábkova – Tikovická a každým dnem bychom měli obdržet
stavební povolení na úpravu spodní části ulice Kout. Zpracován je i projekt na
úpravu prostranství a chodníku u cukrárny na Ježkově. Zde čekáme na podklady
firmy E.GD, která musí zpracovat projekt na přeložení vedení nízkého napětí.
Na opravy ulice Svadilov již obec získala stavební povolení a na tuto akci
zažádala o dotační titul. Výsledek se snad dozvíme během prázdnin. Projekt na
nový obecní dům na ulici Ořechovičská je zpracován z 90 % a během měsíce bude
podán ke stavebnímu povolení. Na vodoprávní úřad byl podán projekt k rybníku
U Trucálků. Stejně tak je připraven projekt na obnovu sadu Třešinky, kde čekáme
na vypsání dotačního titulu. Úpravy prostranství u kostela svatého Jiří se po
dohodě s duchovním správcem odkládají na příští rok z důvodu prací na
odvlhčení kostela. Obec obdržela dotaci na zadržení dešťové vody z Kulturního
centra ve výši přibližně 2 miliony korun. Na realizaci tohoto projektu máme dva
roky.
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A co nás ještě čeká? Je schváleno výběrové řízení na realizaci chodníku na ulici
Syrovická s parkovacím stáním u hřbitova. Tam se také dokončuje úprava
márnice na pietní místo. V rámci hřbitova byly instalovány také nové nádrže na
vodu. U hřbitova na ulici Jeřábkova by měla začít v nejbližších týdnech oprava
památníku padlých vojáků z první světové války. Na tuto akci obdržela obec
příspěvek od Jihomoravského kraje ve výši 49 tisíc korun. Nově by měl být natřen
i kříž na tikovském hřbitově a instalovány nové lavičky. Na ulici Kyselkova bude
instalováno nové veřejné osvětlení a položeny chráničky pro optický kabel.
Připraveny byly i projekty na přechod pro chodce, autobusový záliv a parkování
na ulici Pavlíkova a parkování v ulici Jeřábkova. Díky odporu některých občanek
se tyto akce nebudou v nejbližší době realizovat a projekty budou podány znovu
na stavební úřad. Škoda jen, že je tím omezena bezpečnost ostatních.
V podzimních měsících by měl projít revitalizací parčík na ulici Družstevní.
Velký úspěch měly naše výsadby cibulovin. Vysázeno bylo přes osm tisíc cibulek
po celé obci, od ulic Brněnská, Sokolská, Pavlíkova, Komenského, Ježkov,
Ořechovičská, U Kostela až po ulici Tikovickou při výjezdu na Mělčany. S těmito
výsadbami budeme pokračovat na podzim, třeba na nově upravené zastávce
Jeřábkova. Máte tip, kde by dělaly tyto výsadby radost? Dejte nám vědět.
V rámci zpracování strategie bezpečnosti dopravy v naší obci, kterou necháváme
zpracovávat, budou v katastru naší obce rozmístěny v červnu měřící radary.
Z výsledků měření se dozvíme, kolik aut a jakou rychlostí zde jezdí. Tyto
podklady nám pak budou moci posloužit jako podklad pro zpracování strategie
bezpečnosti dopravy a jako podklad pro jednání s úřady.
Mnozí z Vás již dlouhodobě žádají, aby se Ořechov přihlásil do soutěže Vesnice
roku. Po dvouleté přestávce byla tato soutěž opět vyhlášena, a tak jsme Ořechov
přihlásili. Soutěž není o tom, jestli máme krásné chodníky nebo silnice, ale
o životě obce. Jak pracují spolky, jaký je kulturní život, jak se pečuje o krajinu
a životní prostředí a v těchto věcech máme snad dobře nakročeno.
Přeji Vám pěkné prožití letního období, dětem zasloužené prázdniny a pokud
máte nějaké připomínky nebo návrhy, nebojte se napsat nebo přijít. Pokud se
chcete dozvídat pravidelně o činnosti v obci, přijďte na veřejné schůze
zastupitelstva nebo sledujte Instagram obce či Facebook starosty.
Tomáš Dudík
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Informace obecního úřadu
Tříkrálová sbírka 2022
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do Tříkrálové
sbírky a všem, kteří přispěli a díky tomu se v naší obci
vybrala rekordní částka 160.006 korun.

Evidence obyvatel - statistika
Obec Ořechov má k 1. 1. 2022 celkový počet 2821 obyvatel přihlášených v Ořechově
k trvalému pobytu.
Statistika obyvatelstva v Ořechově – rok 2021
- přistěhovalo se 38 osob
- odstěhovalo se 27 osob
- narodilo se 27 dětí
- zemřelo 34 osob
- zkolaudováno bylo 17 nových rodinných domů a 2 rekreační objekty
Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu a psy za rok 2022 byla 31. března.
Upozorňujeme občany, kteří poplatek doposud neuhradili, aby tak neprodleně
učinili, neboť poplatek může být až trojnásobně navýšen a případně exekučně
vymáhán. Děkujeme.

Informace místostarosty obce
Závěrečná zpráva Participativního rozpočtu 2021
Občané byli o Participativním rozpočtu v roce 2021 informováni prostřednictvím
obecního zpravodaje, mobilního rozhlasu, místního rozhlasu a na webových stránkách
obce, což se z hlediska komunikace s občany osvědčilo. Občané předložili celkem čtyři
projekty, které komise pro realizaci PR schválila jako proveditelné v rámci obce a dle
pravidel PR schválených pro rok 2021. Projekty byly představeny na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Ořechov dne 29. dubna 2021 a schváleny zastupitelstvem.
Dne 2. června 2021 v Kulturním centru obce byly projekty představeny veřejnosti
a zároveň bylo vyhlášeno hlasovací období od 2. do 15. června 2021. Na veřejném setkání
projevili občané o představené projekty zájem, ale návrh na vybudování workoutového
hřiště v lokalitě Loučky se u občanů setkal s rozporuplnými pocity. Dne 8. června 2021
podalo třicet jedna občanů námitku na vybudování workoutového hřiště v dané lokalitě.
Po projednání námitky komisí pro PR byla vybrána vhodnější lokalita v Rybníčkách.
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V hlasovacím období hlasovalo pro podané návrhy celkem sto sedmdesát devět občanů
obce, z toho čtyřicet osm v papírové podobě a sto třicet jedna v aplikaci mobilní rozhlas.
Neplatné byly dva hlasovací lístky. Hlasování jak v papírové podobě, tak v aplikaci
mobilní rozhlas se osvědčilo a komise doporučuje tento systém ponechat.
V roce 2021 byla z rozpočtu obce vyčleněna částka pro PR 1.000.000 korun s maximální
částkou za jeden projekt 250.000 korun. Z této částky byly realizovány čtyři projekty Výletní okruh kolem Ořechova, Víceúčelové workoutové hřište, Cvičiště a výběh pro
psy a Pořízení dětských krojů.
Pro rok 2022 doporučila komise zvýšit částku za jednotlivé projekty na 300.000 korun.
Pavel Smištík, předseda komise PR

Participativní rozpočet 2022
Z rozpočtu obce bylo pro rok 2022 vyčleněno 600.000 korun do Participativního rozpočtu
(PR). Tato částka je určena na projekty, které navrhnou občané obce. Bylo podáno celkem
šest projektů. Dva projekty nebyly podány podle pravidel PR, proto je komise vyřadila.
Komise posoudila možnost realizace zbylých čtyř projektů a předložila je ke schválení
zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce na veřejné schůzi dne 25. května tyto projekty
schválilo.
Maximální částka za jeden projekt je 300.000 korun. Pro letošní rok tak připadají
k realizaci dva projekty, které získají nejvíce hlasů. Termín a způsob hlasování bude
zveřejněn na webových stránkách obce, místním rozhlasem, mobilním rozhlasem a na
Instagramu obce. Pravidla pro hlasování najdete na webových stránkách obce.
Jsou to tyto projekty:
Návrh č. 1 Revitalizace veřejného prostranství na ulici Zavadilova-Nová „Lesík 365“
Cena projektu 200.000 korun. Na konci ulice Nová bude obnoven parčík. Parčík bude
nově osázen a doplněn o lavičky, stůl a herní prvky (piškvorky a podobně).
Návrh č. 2 Vyhlídka se zázemím pro piknik nad mokřady v Tikovicích
Cena projektu 200.000 korun. Na polní cestě vedoucí od mokřadů v Tikovcích směrem
k lokalitě Velhousy vznikne zastřešená vyhlídka vysoká přibližně dva až tři metry,
ze které bude výhled na mokřady.
Návrh č. 3 Zvýšení bezpečnosti na ulicích Sokolská-Nová v Ořechově
Cena projektu 300.000 korun. Instalace dvou radarů s informací o rychlosti a zobrazením
registrační značky vozidla. Jeden nový radar se instaluje na ulici Sokolská (v akátkách).
Druhý radar na ulici Jeřábkova (BUS-hřbitov) k těmto novým radarům budou posunuty
i stávající radary, které jsou při vjezdu do obce.
Návrh č. 4 Pronájem umělého kluziště na jeden měsíc s umístěním ve středu obce
Cena projektu 207.700 korun. Pronájem umělého kluziště (plast) o rozměrech přibližně
10 x 20 m, na kterém se bruslí s normálními bruslemi na led. Kluziště se umístí ve středu
obce.
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Projekty budou představeny ve vývěsce umístěné v přízemí budovy obecního úřadu a na
webových stránkách obce.

Programové dotace obce Ořechov
Od roku 2017 poskytuje obec dotaci na obnovu fasády uliční části rodinného nebo
bytového domu a od roku 2020 i dotaci na akumulaci a využití srážkové vody pro rodinné
a bytové domy. V případě dotace na fasádu to je 50 % z ceny fasády, maximálně však
100.000 korun. Dotace na zadržení srážkové vody je poskytována ve výši 100 % ceny
nádrže, maximálně však 25.000 korun. Od začátku poskytování dotace na obnovu fasády
bylo v obci opraveno celkem sedmdesát osm domů s celkovou podporou obce ve výši
4.295.372 korun. Dotaci na zadržení srážkové vody, která je vypsána od roku 2020
využilo třináct občanů, kterým byla vyplacena celková dotace ve výši 239.209 korun.
Podpora občanům je na celkovém vzhledu obce znát a obec by měla i v budoucnu tyto
dotační programy podporovat částkou z rozpočtu obce.
Programová dotace fasády
Rok
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Vyplacená
částka/Kč

Počet
úspěšných
žádostí
171)
202)
9
14
9
9

1 000 000,00
1 000 000,00
451.283,00
774.175,003)
515.202,00
554.712,00

částka
z rozpočtu
obce/Kč
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
700.000,00
800.000,00
700.000,00

1) Počet podaných žádostí 23
2) Počet podaných žádostí 23
3) Částka navýšena o nevyužitou dotaci
na zadržení srážkové vody.
Programová dotace dešťovka
Rok

Počet
žádostí

Vyplacená
částka/Kč

2020
2021
2022

5
4
4

72.609,00
72.537,00
94.063,00

Částka
z rozpočtu
obce/Kč
300.000,00
200.000,00
100.000,00
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Přehled odpadů odevzdaných v obci za rok 2021

Katalogové
číslo
odpadu
200101
200102
200113
200125
200126
200138
200139
200201
200301
200307

Katalogové
číslo
150102
150110
160103
170102
170103
170107
170504

Název druhu odpadu

Tuny

KOMUNÁLNÍ ODPAD1
Papír a lepenka
Sklo
Rozpouštědla
Jedlý olej a tuk
Barvy, lepidla, pryskyřice
Dřevo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
(popelnice)
Objemný odpad
CELKEM
Ořechov průměr na osobu3 v kg

86,02
962,664
340,886

Název druhu odpadu

Tuny

OSTATNÍ ODPAD2
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
Pneumatiky
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce
betonu,cihel,tašek a keramiky
Zemina a kamení
CELKEM
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78,5
47,196
0,205
0,565
1,458
41,38
14,12
207,3
485,92

45,62
0,145
2,18
70,65
2,54
57,39
13,8
192,325

Veškerý odpad vyprodukovaný v obci v roce 2021 byl 1 154,989 tun. To je v průměru
408,99 kg veškerého odpadu na osobu3. Pro srovnání je níže tabulka jen s komunálním
odpadem.
Komunální odpad v kg/os - Dánsko 20204
Komunální odpad EU – průměr 20204
Komunální odpad v kg/os – ČR 20204
Komunální odpad v kg/os - Jihomoravský kraj 20204
Komunální odpad kg/os Ořechov2021

845,0
505,0
507,0
463,0
340,886

1) Odpad odevzdaný v odpadovém dvoře a směsný odpad z popelnic, který je komunálním odpadem.
2) Odpad odevzdaný v odpadovém dvoře, který není komunálním odpadem
3) Počet obyvatel obce Ořechov k 1. 1. 2021, 2824 osob.
4) Údaje za rok 2021 nejsou k dispozici.

Obec Ořechov děkuje Okrašlovacímu spolku Ořechov a všem našim občanům,
kteří se účastnili akce Ukliďme Česko.

Kompostéry pro naši obec – informace regionální rozvojové agentury
Rád bych Vás informoval o aktuální situaci ohledně společného projektu "Kompostování
v obcích Jižní Moravy II", ve kterém je Vaše obec zapojena. V uplynulém období
probíhala poměrně komplikovaná komunikace ohledně specifikace jednotlivých
požadovaných dodávek s jednotlivými obcemi a komunikace s poskytovatelem dotace
ohledně nastavení režimu veřejné zakázky (realizujeme celkem osm projektů v celkovém
objemu přes 70 mil. Kč). Následně byla připravena zadávací dokumentace pro veřejnou
zakázku, kterou jsme povinni zrealizovat, a tuto musel ještě před vyhlášením zkontrolovat
poskytovatel dotace. Všemi těmito kroky jsme aktuálně prošli.
V současné době je tak vyhlášena veřejná zakázka na dodávku kompostérů pro jednotlivé
obce v projektu. Na podání nabídek je 35 dnů, aktuálně do 25. 4. 2022. Následně nejdříve
do 14 dnů je možno obeslat oznámení o výběru a následně do 15 dnů mají možnost na
podání odvolání jednotliví uchazeči veřejné zakázky.
V případě, že by vše proběhlo hladce a nikdo se neodvolával, či nebude nějaký problém
s uchazeči ve veřejné zakázce, předpokládáme, že by v průběhu května mohla být
podepsána smlouva s dodavatelem kompostérů. Na dodávku kompostérů pak máme
nastavenu lhůtu do 3 měsíců od podpisu smlouvy, kdy budou kompostéry vybraným
dodavatelem dodávány na jednotlivé obce.
Děkujeme za vaši dosavadní spolupráci a věříme, že projekt zvládněme společně úspěšně
zrealizovat.
Sdružení měst a obcí východní Moravy
Bc. Petr Horčica Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy
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Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit.
Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností.
Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí
z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si
naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná
recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu.
Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se
dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností
ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě
elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí
a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce
k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi
odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 27,04 MWh elektřiny,
2 481,63 litrů ropy, 256,04 m3 vody a 2,88 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 3,54 tun a produkci SO2
ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 208,99 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100
vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství
odpovídá tří leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za
100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které
by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem,
kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního
cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o
dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní
prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž
zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
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Blahopřejeme našim jubilantům narozeným
od ledna do dubna

70

75

75

František Němeček

Vlasta Kopecká

Vlasta Dobrovodská

Hana Šmídová

Ludmila Krečmerová

Ludmila Lhotecká

Václav Hladůvka

Marie Ondrášková

Ivan Loskot

František Šmíd

Božena Pařilová

Helena Machová

Alois Zavřel

Marie Sýkorová

Iva Frantová

Anna Antošová

Marta Kozlová

Jaroslav Novák

Marie Horáková

Jarmila Macíčková

Miroslav Petráš

Marie Hadačová

Ludmila Smištíková

Ladislav Smejkal

Jarmila Nováková

Danuše Buchtová

Emilie Sýkorová
Jaroslav Vaněk

80

85

Blažena Burianová

Zdislava Beránková

Jarmila Kafrdová

Marie Smržová

Pavla Konečná

91

Ladislav Ludvík
Anna Holemá
Marie Simonová
Jiří Šmíd

Ladislava Janková
Marie Nováková
Jiří Poledňa

Bohumil Šmíd

92

Ivan Macíček

Franta Alois

Miluška Měrková

97

Josef Urban

Věra Švihálková
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Obecní knihovna a Kulturní centrum informují
Vážení čtenáři,
jarní svátky jsou za námi, sluneční dny nás ladí do pozitivní nálady.
Dovolte, abych zrekapitulovala první čtyři měsíce v tomto roce a rok 2021.
Od září 2021 do května 2022 probíhá soutěž pro děti „Lovci perel“- vyhodnocení soutěže
proběhne 1. 6. 2022.
25. 1. 2022 proběhla zajímavá přednáška s paní Eliškou Formánkovou
"Zdravotní sestrou v Saudské Arábii". Měli jsme možnost dozvědět se spoustu zajímavých
informací nejen o tomto státě, ale také o nelehké práci sestry v zahraničí.
Naše knihovna vyhlásila jarní soutěž pro děti od dvanácti let a pro dospělé „Hádej, kdo
jsem“, kde na základě indicií hádali literární postavu nebo spisovatele. Zúčastnilo se
celkem 12 soutěžících (z toho jeden za mládež).
Vylosovali jsme tři soutěžící:
Beáta Hofmanová, Jindřiška Urbanová a Zdenka Staníková.
Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme.
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Od 2. 3. do 30. 5. 2022 probíhá soutěž pro děti od 6 do 12 let „LOUSKÁČEK 2022“
Děti luští každý týden hádanky (vylosují se tři luštitelé z každého týdne) a nakonec se
dne 1. 6. vylosuje jeden soutěžící ze všech luštitelů, který získá titul Louskáček 2022 –
je to nejlepší hádankář, který rozlouskl ořechovské hádanky, které byly těžkým oříškem.
8. 3. 2022 proběhly Jarní minidílničky, kde se nás sešlo 17, z toho 12 dětí. Byla to
zábava a hezká účast.
22. 3. 2022 jsme se sešli na přednášce o brněnském podzemí na téma „Orlí ulice“ spolu
s panem Ing. Alešem Svobodou. Povídání o této ulici jsme nedokončili, pokračování
proběhne na podzim tohoto roku.
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Od 21. 3. do 12. 4. 2022 probíhal v knihovně Velikonoční jarmark. Občané nejen
z Ořechova přinesli své výrobky, dekorace a různé předměty, co vyrobili na výstavu
a k prodeji.
1. 4. 2022 proběhla pro děti akce „Andersenovo pohádkové odpoledne“ a „Noc
s Andersenem“.
Na odpoledne pro menší děti byly připraveny úkoly a hry od Kocoura Mikeše, Pepíka
Ševců a kozlíka Bobeše (k výročí Josefa Lady). Účast byla z důvodů nemocí menší, ale
s dětmi jsme si užili krásné odpoledne.
Večer byla Noc s Andersenem, konečně jsme mohli PŘESPAT v knihovně (po dlouhých
dvou letech). Tentokrát na téma „Velké objevy a vynálezy.“
Děti se seznámily s objevy a vynálezy, které změnily svět a pomocí kvízu řešily hádanku
– tajenku. Noční stezka odvahy a promítání filmu tento 12. ročník zakončily.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na této akci podíleli. Za mládež to byli: Libuše
Staníková, Zbyněk Tomkovič, Jiří a Michal Polákovi. Za dospělé také Evě Konečné a
Kateřině Polákové.
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5. 4. 2022 jsme se na přednášce s manželi Márovými vydali na „Západ USA a Havajské
ostrovy“.
19. 4. 2022 proběhlo „Jarní setkání s kočkou“ v rámci felinoterapie s chovatelkou koček
paní Renatou Kašparovskou.
8. 5. 2022 akce „Den pro ženy“ v Kulturním centru Ořechov.
Jižní Morava čte za rok 2021
Z kategorie volná tvorba se na 3. místě, v krajském kole v Brně, umístila naše
ZŠ Ořechov s kolektivní prací "Probuzení".
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen : 7. 5. 2022 v Divadle Polárka v Brně
(začátek v 15:30). Za kolektiv 1B a 4B ze ZŠ Ořechov: David Maša, Jáchym Florián,
Nikol Krejčířová.
Gratulujeme!!!
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Statistika knihovny o činnosti za rok 2021
Nejpilnějším čtenářem za rok 2021 z řad dětí se stala Ela Antalová, která přečetla
57 knih a z řad dospělých Marta Hrdličková, která přečetla 101 knih.
K 31.12.2021 bylo evidováno v naší knihovně 9 988 svazků knih. Z toho 3 158 naučné
literatury a 6 810 krásné literatury.
Celkem k 31.12.2021 bylo vedeno 828 čtenářů, počet registrovaných čtenářů knihovny
za 2021 byl 346, z toho 131 dětí do 15let.
V roce 2021 přibylo 56 nových čtenářů, z toho 40 dětí do 15let.
Celkový počet návštěvníků knihovny za 2021: 2 160
V roce 2021 jsme odebírali do naší knihovny celkem 11 periodik.
Za rok 2021 jsme pořídili 203 nových knih.
Celkem jsme vypůjčili 4 476 titulů knih i s periodikami (časopisy).
Pro naši knihovnu vypůjčujeme knihy i z jiných knihoven – tzn. meziknihovní výpůjční
služba (MVS): v roce 2021 jsme si půjčili 186 knih z Ivančic a 4 knihy z MZK Brno.
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Kulturních akcí bylo celkem 8, zúčastnilo se 473 osob.
Připravujeme:
Nová výstava „Talismany štěstí“ a výstavu obrazů Hany Balákové.
JM čte 2022 od září do listopadu – literární a výtvarná soutěž pro děti
Podzimní zájezd do Městského divadla Brno.
4. 10. 2022 CESTOVATELSKÁ MULTIMEDIÁLNÍ přednáška „Čile po Chille“ – K+M
MOTANI
V listopadu nás čeká přednáška o brněnském podzemí – „Orlí ulice – pokračování“
V prosinci Vánoční jarmark v knihovně
Krásné slunečné dny plné pohody vám přeje
Naděžda Adámková, knihovnice
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Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Logopedie v MŠ a ZŠ Ořechov
V poslední době stále přibývá dětí, které nastupují do školy s různými potížemi
v komunikaci. Komunikace však představuje nejdůležitější formu sociální interakce, hraje
důležitou roli v mezilidských vztazích a ovlivňuje rozvoj osobnosti člověka. Na správný
celkový vývoj, a tedy i vývoj řeči má negativní vliv nepřiměřený a stále narůstající čas
strávený před obrazovkami (hry a sledování pohádek, či jiných pořadů na telefonu, tabletu
či televizi). Na dětech se zcela jistě také podepisuje skutečnost, že dva uplynulé roky byly
kvůli epidemii coronaviru významně omezeny sociální kontakty, a tedy byla dětem upřena
přirozená možnost rozvíjet komunikační schopnosti skrz kontakt s jejich vrstevníky
v přirozeném prostředí. Děti s narušenou komunikační schopností mohou mít problémy
jak ve vyučovacím procesu, tak v adaptaci na nové prostředí a začlenění do kolektivu. Je
proto velmi důležitá prevence, včasné rozpoznání problému a zahájení logopedické
intervence. Zcela logicky se nabízí, poskytovat dětem logopedickou péči přímo
v předškolním a školním zařízení. Je smutné a zarážející, že se to neděje a školy, kde je
logopedická péče poskytována jsou spíše výjimkou.
S radostí Vás informujeme, že vedení MŠ a ZŠ Ořechov si důležitost podpory
těchto dětí uvědomuje a díky iniciativě paní ředitelky a využití programu MŠMT
a Evropských strukturálních a investičních fondů EU, je od tohoto školního roku
2021/2022 poskytována logopedická péče dětem přímo v škole. Využití služeb školního
poradenského pracoviště je samozřejmě dobrovolné a je plně respektováno rozhodnutí
zákonných zástupců.
Na začátku školního roku byla rodičům nabídnuta možnost orientačního
logopedického vyšetření dětí, na jehož základě vzniklo doporučení pro následnou
péči. V současnosti je péče poskytována 35 dětem. Nejčastěji jsou to děti s dyslalií, tedy
s narušením výslovnosti jedné hlásky nebo skupiny hlásek rodného jazyka, přičemž
ostatní hlásky jsou vyslovovány správně podle příslušných jazykových norem. Terapie
dyslalie probíhá formou hry, spojuje mechanická cvičení s řečí v reálných životních
situacích. Samotnému vyvození každé hlásky předchází přípravná cvičení. Jsou to cvičení
dechová, fonační a artikulační, při nichž rozvíjíme motoriku rtů, jazyka, čelisti, měkkého
patra apod. Zaměřujeme se i na rozvoj fonematického sluchu. V některých případech
zařazujeme i myofunkční terapii, jenž zlepšuje koordinaci motoriky mluvních orgánů
a upravuje napětí svalů v oblasti úst a obličeje. K vyvození hlásek je využito metod
nepřímých a přímých. Metody nepřímé spočívají v napodobování různých přírodních či
technických zvuků, což je vhodné zejména u malých dětí. Pomocí přímých metod
navozujeme přímo určitou hlásku. Další, neméně důležitou etapou, je fixace výslovnosti
hlásky. Vyvozenou hlásku nacvičujeme ve slabikách a slovech, v různých spojeních.
Konečnou, a ne méně důležitou etapou, je automatizace výslovnosti hlásek, jejímž
výsledkem je správná výslovnost hlásky ve spontánní řeči jedince. Dále je péče
poskytovaná dětem s opožděným vývojem řeči a nejméně častou diagnózou je vývojová
dysfázie. Vývojová dysfázie je popisována jako specificky narušený vývoj řeči,
projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat,
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i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Celková terapie tedy kromě rozvoje řeči
a vyvozování hlásek zahrnuje také rozvoj zrakového a sluchového vnímání, myšlení,
paměti a pozornosti, schopnosti orientace, motoriky a grafomotoriky. Edukační
a reedukační postupy jsou rovněž vedeny formou hry a kombinovány tak, aby dítě mohlo
co nejvíce využít toho, co již umí.
Aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností mezi předškoláky
a čerstvými školáky a následná logopedická péče jsou bezesporu skvělými nástroji, jak
prvňáčkům usnadnit vstup do nové životní etapy.
Svou práci se snažím dělat tak, abych dětem co nejvíce pomohla rozvíjet
komunikační schopnosti, splnila očekávání rodičů a abychom byli pozitivním příkladem
ostatním školám.
Mgr. et Bc. Iva Vančová - školní speciální pedagog – logoped, ZŠ a MŠ Ořechov

Pozdrav z mateřské školky
Milí rodiče a děti,
srdečně vás zdravíme z mateřské školky.
Ani tento školní rok nezačal příliš tradičně. Naštěstí se po Vánocích začala opatření
uvolňovat, což nám umožnilo naplánovat naše každoroční oblíbené akce. K těm prvním
patřila lednová tříkrálová návštěva tikovického kostela sv. Jiří. Provázel nás pan farář
a společně jsme si vyprávěli příběh narození Ježíška. Pro děti bylo velkým zážitkem, když
si mohly zazpívat na kůru koledy za doprovodu varhan, které rozezněly naše paní učitelky.
Únor zahájila třída Myšek vycházkou k ořechovským mokřadům, kde pozorovaly divoké
kachny a u nedalekého krmelce vyhlížely lesní zvířátka. Tento dopolední výlet tak byl
krásnou oslavou Světového dne mokřadů.
Měsíc únor je také oslavou lásky, a tak se třídy Oveček a Myšek vypravily do obřadní
síně, kde se děti seznámily s tím, jak probíhají svatební obřady. S velkým zaujetím pak
besedovaly s panem starostou, který s úsměvem odpovídal na všetečné otázky malých
posluchačů.
Než jsme se nadáli, už tu bylo masopustní úterý a s ním maškarní karneval. Děti při
příchodu do školky vítal čarodějný klobouk, jež každému dovolil vstoupit do správné
„koleje v Bradavicích“. Toto nezvyklé uvítání se váže k dekoraci v naší mateřské školce.
Netradiční výzdoba, která představuje svět knih britské spisovatelky Joanne Rowlingové
o čarodějném chlapci Harry Potterovi, byla vytvořená nejen pro maškarní rej, ale i pro
období měsíce března, tedy měsíce knihy, a oslavuje tak dvacáté výročí jejich filmového
zpracování. Dopoledne si děti užily s přispěním estrádního vystoupení divadla Kuk a Cuk,
které bylo zakončeno pořádným tanečním vířením.
V pátek děti zakončily masopustní období pochováním basy na zahradě školky. A protože
měla následovat první postní neděle, jíž se říkalo také černá, pučálková nebo liščí, tak
poznaly děti další z českých tradic. Tento zvyk se traduje již od devatenáctého století, kdy
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maminky pekly tajně v noci postní preclíčky a děti je ráno hledaly pověšené na stromech
v zahradách. A tak i naše děti si našly na naší školní zahradě svůj preclík a dodržely tak
tuto dlouholetou tradici.
A co si všichni moc přejeme do příštích dnů a týdnů? Aby nám období bez covidových
opatření vydrželo a my tak mohli pořádat plno zábavných akcí, vyrazit společně na výlet
nebo si třeba udělat pěkné odpoledne s dětmi a rodiči.
Na závěr bychom rádi poděkovali panu starostovi Tomáši Dudíkovi, panu faráři Janu
Kotíkovi a samozřejmě také všem rodičům za jejich přízeň a podporu.
Spoustu slunných dnů všem přejí děti a zaměstnanci školky.
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Spolky
Kuželkářský klub Ořechov
Vážení sportovní příznivci,
začátek roku bývá z pohledu kuželkáře lehce hektický. A to proto, že se hrají kvalifikace
na krajské přebory, následně pak samotné krajské přebory a tak dále, i kuželkáři
z Ořechova se jich zúčastňují, a proto ještě před tímto cyklem pořádají nejen pro sebe, ale
pro všechny zájemce z Ořechova, kuželkářský turnaj. Letošní ročník se sice konal
v tradičnějším termínu než loňský, avšak i letos se to neobešlo bez potíží. V termínovém
kalendáři je to na kuželně MS dost našlapáno, a tak jsem vybral termín, který bohužel
kolidoval s termínem kvalifikace krajských přeborů seniorů, proto si vážím startů Josefa
Hájka a Jaroslava Smrže, kteří přišli odehrát náš turnaj a poté se přesouvali k reprezentaci
svých klubů, ke kvalifikačním náhozům do Rosic. Z našich hráčů splňoval kritéria pro
start pouze Jiří Ryšavý, ten se však rozhodl na kvalifikaci nestartovat. Na kvalifikaci mužů
do Ivančic, která se odehrávala v termínu 8. a 9. 1. 2022, jeli Ořechov reprezentovat Petr
Smejkal a Radek Šenkýř. Měli jsme štěstí v tom, že kvalifikační nához byl naplánován na
neděli a nemuseli jsme spěchat jako výše uvedení hráči. K výsledkům se dostaneme na
konci článku.
Nyní k samotnému přeboru. Dne 8. 1. 2022 se uskutečnil na kuželně Moravské Slávie
Brno, kde máme svoji „domácí“ kuželnu, „Otevřený turnaj o přeborníka Ořechova“
v kuželkách, který byl již jeho 33. ročníkem.
Turnaje se celkem zúčastnilo 30 hráčů. Toto zjištění je potěšující, neboť je vidět, že by
v Ořechově mohl být o kuželky zájem. Z přihlášených bylo 7 registrovaných mužů,
3 registrované ženy, 12 neregistrovaných mužů, 4 neregistrované ženy a 5 dětí. Účastníků
se přihlásilo dokonce ještě více, bohužel nemoci a jiné trable jim start znemožnily.
Přebory zahájila kategorie nejmenších. Tato kategorie se objevila už v loňském roce
a stejně tak jak loni měla upravená pravidla a děti hráli svůj nához na 60 hodů do plných,
s velice pěknými výkony. Při svém prvním startu se na třetí místo probojoval Michal
Polák výkonem 129 sražených kuželek. Druhou pozici obsadil Alex Resek za 137
kuželek. Loňské vítězství se podařilo obhájit Janu Šenkýři výkonem 225 poražených
kuželek.
Na dalších místech se umístili Ema Reseková (110) a Vojtěch Mikša (109). Myslím si, že
výkony všech dětí zaslouží velké uznání. Gratulujeme
Další kategorií je kategorie žen. Tato se již hrála normálně na 120HS. Zde se nám toho
moc nezměnilo. Kategorii ovládla již po několikáté Zuzana Haklová (405). Oproti
minulým letům, kdy často startovala sama, to neměla tak jednoduché. Výkony ostatních
startujících žen, nebyly špatné. Kateřina Poláková obsadila druhé místo náhozem 374
a třetí výkon 359 sražených kuželek předvedla Jitka Bukáčková. Čtvrté místo si zajistila
Marcela Ryšavá.
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Kategorie nejmenších

Kategorie žen
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Poté přišla již na řadu kategorie mužů. V části neregistrovaných hráčů si nejlépe vedl
Michal Kasal, který naházel 422.
V části neregistrovaných hráčů si nejlépe vedl Michal Kasal, který naházel 422. Druhý
výkon 398 předvedl Pavel Kališ. Třetí nejvyšší nához v této části ukázal Pavel Smotrila
(391). Bramborovou medaili obsadil obhájce loňského vítězství Ladislav Vaněk.

V části registrovaných se pod stupni vítězů umístil Petr Smejkal, na třetím místě pak Josef
Hájek 467. Druhý skončil výkonem 495 Jaroslav Smrž. První místo v kategorii
registrovaných i celkové vítězství si stejně jako v roce 2021 vybojoval Radek Šenkýř
výkonem 517 poražených kuželek. Výsledky letos nebyly úplně oslnivé, a tak by se dalo
říci, že se mezi slepými stal jednooký králem.
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Přehled výsledků:

Zde si dovolím zvlášť ocenit Honzu Šenkýře, který ač ještě v žákovském věku se rozhodl
vyzkoušet hru na 120 hodů sdružených. Krásnou, záludnou a náročnou hru. Obzvláště,
když už před tím odehrál svůj start v kategorii dětí. Po mém soudu si nevedl vůbec zle
a dokázal dokonce porazit i některé starší hráče. Myslím si, že když by se k němu dokázalo
časem připojit více dětí, nemuseli bychom mít o tuto krásnou hru strach. K tomu by byla
ale potřeba kuželna, aby měly možnost tréninku nejen děti, ale i dospělí hráči, protože
přiznejme si to otevřeně, kuželna na Morendě je sice hezká a jsem rád, že zde můžeme
hrát svá utkání a dokonce se zde našel i nějaký čas pro trénink, ale jsme zde pořád
v pronájmu a jak se říká tak nějak „trpěni“, alespoň z názorů některých našich hráčů to
vyplývá.
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Nyní k výsledkům kvalifikací krajských přeborů. Zde se již standardně hraje 120 HS.
Ve kvalifikaci mužů nad 60 let (seniorů) jsme zástupce z řad hráčů neměli. Nicméně člen
našeho klubu, hráč Slovanu Rosice, Jaroslav Smrž si vedl hezky a skončil výkonem 525
na osmém postupovém místě. Stejně se dařilo i našemu kamarádovi Pepovi Hájkovi, jenž
hraje za Telnici. Výkon 521 sražených kuželek ho zařadil k postupujícím. Oba si tedy
zahráli opět na Moravské Slavii, kde se konalo Mistrovství kraje. Zde se Pepovi povedlo
naházet 527, což stačilo na 17. místo. Jarda na tom byl lépe a se 549 poraženými
kuželkami mu utekl postup o 8 kuželek a skončil na krásném 7. místě. Blahopřeji.

V neděli 9. 1. 2022 hráli svůj nához na kvalifikaci mužů, Petr Smejkal s Radkem
Šenkýřem. Zatím co Petr, dalo by se říci, jel sbírat zkušenosti (startoval poprvé), Radek
už pár kvalifikací absolvoval. Nicméně, kdo kuželky hrál, ví, jak jsou ošemetné. Petrovi
se bohužel moc nedařilo a po náhozu 432 skončil na 56. místě, hluboko pod hranicí
postupu. Radek nastupoval ve stejném čase a dařilo se mu o poznání lépe. Nakoulel
pěkných 561 a skončil na 7. místě, které mu vyneslo postup na krajské přebory do
Vracova.
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Krajské přebory se hrají dvoukolově, což znamená, že ze 42 startujících postoupí prvních
12, kteří v ten den odehrají ještě jeden nához a součet určí vítěze. Těchto jsem se zúčastnil
v neděli 30. 1. 2022. Na šesti dráhové, jedné z nejmodernějších kuželen v kraji, se mi už
ale tak nedařilo. Poté, co jsem naházel jen 527, byl postup mezi nejlepší dvanáctku velmi
vzdálen. Na ten bylo třeba nahrát nejméně 586.
Vítězem přeborů se stal interligový hráč Sokola Husovice Petr Hendrych, který jak
v prvním kole, tak ve finále nahrál nádherných 648. Což dohromady dělalo 1296
poražených kuželek a porazil tak svého spoluhráče Michala Šimka, který naházel
(613+659) 1272.

Všem dětem, hráčkám i hráčům patří poděkování, za účast a za předvedené výkony jim
gratuluji. Dále děkuji všem, kdo byli nápomocni s průběhem turnaje, obzvlášť mé ženě,
která je mi velkou oporou v organizaci.
Vážení příznivci, snad veškeré informace obdržíte na našich internetových stránkách
www. kuzelkyorechov.unas.cz. V případě, že budete mít dotaz, na který nenajdete
odpověď, napište na kuzelkyorechov@seznam.cz či volejte na číslo předsedy klubu
Radka Šenkýře 604 439 539.
Na úplný závěr bych rád poděkoval i zastupitelstvu obce Ořechov a panu starostovi, kteří
náš klub podpořili finanční částkou v podobě dotace na provozování naší činnosti, bez
které bychom existovali velmi těžko.
Děkuji za čas, který jste věnovali přečtení tohoto příspěvku a těším se na shledanou na
kuželně.
Za kuželkáře Radek Šenkýř

Spolek Tenisový klub Ořechov
Zimní tenisová sezóna skončila a příznivci tenisu, kteří ji musí využít v jiných krytých
tenisových halách, se po nutných úpravách na kurtech a rozpisu hodin dočkali nové
venkovní sezóny.
Nejmenší děti pod vedením trenérky Gabriely Hrdličkové se mohou přemístit ze školní
tělocvičny na venkovní kurty.
Starší děti si zahrají a dovednosti získají s trenérem panem Liborem Kunickým.
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Doufáme, že se nám letos během letních prázdnin podaří uspořádat oblíbený turnaj
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře - „Ořechovský kraťas“, který nám byl díky Covidu
v minulých letech odepřen.
Stejně tak rádi uvítáme na kurtech nové zájemce.
Při této příležitosti bych rád informoval o úspěších hráčky Terezie Hrdličkové, která
využívá kurty ke svému tréninku.
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V zimní sezóně byla Terezie Hrdličková členkou výběru Jihomoravského tenisového
svazu na Junior Fed Cupu, kde získala se svým družstvem 3. místo. V únoru byla součástí
výběru reprezentace ČR U12 proti výběru Polska. Česká republika porazila Polsko 10:2,
Terka se podílela dvěma výhrami.
Na letošním prvním turnaji Evropské tour U12, konaném koncem dubna v Rakovníku,
jí patří 2. místo v deblu.
Poslední ocenění, které Terka získala, bylo 2. místo Sportovní talent okresu Brno-venkov
roku 2021.
GRATULUJEME.
Libor Kunický, předseda

KLÍČEK Ořechov
Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z akcí, které jsme pořádali ve spolupráci s jinými
organizacemi.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Po roční odmlce, kdy nemohl Masopust díky epidemiologické situaci proběhnout, jsme
se konečně letos dočkali. A musím říct, že to stálo za to. Vzpomínám si první průvody,
kdy se někdy účastnilo třeba pouze pět masek a více se nám pro tuto akci nepodařilo
získat. Ale letos nás bylo skutečně hodně. Je dobré vědět, že i v dnešní době si spousta
lidí ze sebe dokáže udělat legraci, a přitom pobavit ostatní. Po příchodu k restauraci se
nejprve předvedly holky a kluci z tanečního kroužku Sedmikrásek se svým pásmem tanců.
Tím ale program nekončil. Ještě před masopustem byla situace napjatá, a tudíž jsme, jako
na jiné ročníky, nemohli nic společně nacvičit, a proto jsme tentokrát uspořádali první
ořechovské hry bez hranic s tématem „Ze života hmyzu“.
Těchto her se se vší energií a elegancí sobě vlastní zúčastnila čtyři družstva. Dvě družstva
z řad našich Sokolů, kde neustále obdivuji náruživost žen a jednoho muže pro vše
bláznivé, co vymyslíme. Další holky z Bakešky a Svadilova s názvem PIPI a holky
z kuželkářského týmu pod názvem KUŽELKY. Každý tým měl promyšlené kostýmy a
her se všichni zúčastnili naplno, i když věděli, že vše je hlavně podívaná pro diváky, kteří
se tímto měli pobavit. Hlavní výhrou byl potom dort, o který se výherní tým se všemi
spravedlivě podělil. Atmosféru po hrách ještě zpestřili svým vystoupením PAT a MAT
z večerníčku A JE TO v podání našich představitelů obce. Trefná byla pak poznámka
jednoho z uvaděčů „Ať se všichni podívají, co nám to vlastně vede obec“, ale to je právě
na Masopustu nejlepší, že tu probíhají vtipné narážky na kohokoliv a nikdo se neurazí.
V tomto duchu také proběhlo tradiční pohřbívání basy Barbory s vtipně okomentovanými
událostmi všeho, co se u nás i ve světě událo.
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Letošní Masopust se spojil se znovuotevřením restaurace U rybníčka, kam si potom lidé
mohli jít sednout, něco dobrého si dát a poslechnout si hudbu, kterou zajistila paní Yvon
Hrubá. Té se nakonec podařilo nejednoho člověka zvednout ze židle a přimět, aby si
s chutí zatančil.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří s námi na chystání této super akce
spolupracovali, kteří přispěli svým nápadem, časem i věcí. Asi máte představu, že
chystání těchto akcí je náročné a nebýt těchto úžasných dobrovolníků, nic z toho by
nebylo. Nebudu jednotlivé vypisovat, protože bych určitě na někoho zapomněla a někteří
by mně vyčetli, že je jmenuji
. Tak jen díky moc za to, co děláte pro radost všech, kteří
se Masopustu zúčastnili, velice si toho vážíme.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Opět po delší pauze jsme mohli s naším tanečním kroužkem Sedmikrásek pořádat tradiční
vynášení smrtky k rybníku Štikovec. Hodně lidí nás odrazovalo, že bude zima, a ta také
nakonec skutečně byla. My jsme se ale odradit nenechali. V neděli se v 15,00 hodin
scházíme před budovou kulturního centra, dozdobujeme smrtku a nestačíme se divit, kolik
dětí s rodiči se k nám přidává. Za zpěvu písní a říkadel doprovázených vyklepáváním
rytmu vařečkami jdeme přes vesnici až k rybníku Štikovec. Včele průvodu je samozřejmě
smrtka, kterou nosí na střídačku některé z přítomných dětí. Cestou děláme kratší zastávky,
kdy děti ze Sedmikrásku předvádí nacvičené tanečky a po nich všechny děti dostávají do
košíčků něco dobrého, jako odměnu za to, že pomáhají z obce vyhnat zimu. U rybníka
pak děti vařečkami smrtku pořádně vymlátily, pan starosta za doprovodu říkanky „Zimo,
zimo, táhni pryč“ ji zapálil a vhodil do potoka.
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Potom děti nazdobily pentlemi májíček a obešly s ním celý rybník za zvuku písně
„Neseme, neseme májíček“. Nakonec na děti i dospělé čekal teplý čaj a buchta. Trochu
jsem se obávala, aby děti nakonec nebyly po této akci nemocné, ale naštěstí mně přišly ve
středu do kroužku všichni, a tak jsem si zhluboka oddechla. Protože to jediné by mi mohlo
zkazit velmi pěkné odpoledne, které jsem moha strávit s dětmi a jejich úžasnými rodiči,
kteří nás v našich tradicích velmi podporují.

VELIKONOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert jsme sice z důvodu přísných restrikcí (které jsme nebyli schopni splnit)
nemohli nakonec pořádat, ale ten Velikonoční jsme si konečně užili. Scházíme se už
tradičně v kostele svatého Jiří u nás v Ořechově. Letošní koncert vychází na datum
24. dubna, tedy přímo na svátek patrona tohoto našeho chrámu. Mírná nervozita je cítit
z každého účastníka, kterému záleží na tom, aby se ostatním jejich vystoupení líbilo. To
ale nakonec předčí úžasné obecenstvo, které každý výkon podpoří úžasným potleskem,
díky němuž z nás opadává tréma a užíváme si naší velké společné lásky a tím je hudba.
Koncert zahájil hřejivými slovy náš otec Jan a pěkně provázel můj manžel, kterému jsem
každoročně vděčná, že se této role ujímá. Na koncertě pak vystoupila nejprve rytmická
skupina Fatima, rytmická skupina Gemini, chrámový sbor při kostele Všech svatých
a v neposlední řadě chrámový sbor při kostele svatého Jiří. Nakonec to pro mě a snad
i pro ostatní bylo opět jedno velmi příjemné nedělní odpoledne.
Markéta Dudíková
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Český svaz včelařů, základní organizace Ořechov
Krajské kolo soutěže Zlatá včela v Ořechově
V sobotu dne 7. května se naše základní škola naplnila dětmi z celého Jihomoravského
kraje. Místní základní organizace Českého svazu včelařů pořádala krajské kolo soutěže
Zlatá včela. Jedná se o soutěž včelařských kroužků mládeže. Zúčastnilo se celkem třináct
kroužků z celého Jihomoravského kraje, ze kterých zde soutěžilo osmdesát tři dětí.
Po nutných formalitách, snídani a slavnostním zahájení, kdy byly děti přivítány předsedou
spolku, starostou obce a ředitelkou školy se děti rozdělily do různých skupin a přesunuly
do tříd k napsání písemného testu. Po testu se soutěžící s vedoucími skupinek odebrali
po různých stanovištích. Museli prokázat své znalosti v botanice, včelařských
pomůckách, mikroskopování a praktické práci u včel. Na úspěšných místech se umístily
i naše děti z Ořechova, které pojedou na celorepublikové kolo. Pro vedoucí kroužků byla
připravena přednáška první pomoci paní doktorky Straževské z Ořechova. Přednáška byla
velmi zajímavá a vedoucí kroužků ji velice chválili. Paní doktorka zároveň zodpovídala
jejich různé dotazy. Moc děkujeme jí i jejímu manželovi, že věnovali svůj volný čas pro
tuto akci. Po skončení celé soutěže a slavnostním vyhlášení výsledků byl pro děti i jejich
vedoucí připraven program na zámku v Dolních Kounicích. Velký dík patří obcím
Ořechov, Mělčany, Hajany, Želešice, Moravany a Jihomoravskému kraji za finanční
podporu celé akce. Poděkování patří i vedení školy za umožnění organizace a kuchařkám
ze školní kuchyně, které se o všechny účastníky postaraly a připravily výborný oběd.
Děkujeme všem včelařům, kteří pomohli při organizaci a věnovali dva dny svého času
pro děti ze včelařských kroužků, především pak předsedovi základní organizace Tomáši
Salnekovi a vedoucí našeho včelařského kroužku Kateřině Ftorkové, kteří strávili
organizací, telefonáty a celkovou přípravou mnoho dní a spousty hodin svého volného
času.
Tomáš Dudík
místopředseda ZO ČSV Ořechov
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Tělocvičná jednota SOKOL Ořechov
Cvičení rodičů + dětí – ZOOKARNEVAL
Nafoukli jsme balónky, oblékli masky zvířátek a ve čtvrtek 17. 3. se potkali na cvičení.
Přišli včeličky, berušky, motýlci, tygři, vlci a další spousta úžasných zvířátek. Přišlo nás
hodně a my si tak mohli udělat pohodový ZOOKARNEVAL. Hodinu jsme jako vždy
začali našimi oblíbenými říkankami a písničkami. Pro děti bylo nachystáno 6 stanovišť
s úkoly – skákání v pytli, shazování kuželek, zdolávání žebřin a zvonění na zvoneček,
balancování na lavičce, hod na zuřivého lva, proběhnutí slalomu. Za každý splněný úkol
děti dostaly razítko zvířátka. Po dokončení všech úkolů na děti čekala odměna. Každý si
domů odnesl dřevěnou rumbakouli. Na závěr hodiny jsme nachystli velice oblíbenou opičí
dráhu. Při odchodu děti vypadaly spokojeně, tak doufáme, že si karneval užily. Jsme rádi,
že děti na cvičení chodí a že je o něj zájem. Na všechny se moc těšíme, tak si nezapomeňte
přijít pro zvířátka do vašich ZOO!
Zuzana Vondráková
vedoucí cvičitelka
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Stolní tenis
Březnové zakončení soutěže stolního tenisu v ročníku 2021/2022 přineslo hráčům Sokola
Ořechov dva úspěchy.
Prvním je postup C družstva ze základní soutěže do okresního přeboru 4 (OP 4), kde byli
prakticky po dobu celé soutěže v čele tabulky a s jedinou porážkou a jednou remízou
skončili první s náskokem 5 bodů před druhým C družstvem Nových Bránic.
Druhý mimořádný úspěch se podařil družstvu A, které prošlo celou nejvyšší okresní
soutěží bez porážky pouze s jedinou remízou na podzim v Tvarožné. O postupu se navíc
rozhodlo již pět kol před koncem soutěže díky velkému rozdílu 12 bodů. V konečném
hodnocení bylo vedení ještě navýšeno a po posledním kole činil rozdíl mezi prvním
Ořechovem a druhou Kuřimí 19 bodů.
Hráči Sokola Ořechov budou hrát poprvé v historii stolního tenisu krajskou soutěž.
Ceníme si toho o to víc, že se nám to podařilo převážně s odchovanci našeho oddílu.
Nelze ale zapomenout ani na družstvo B, kterému se podařil postup před dvěma lety
a vzhledem k tomu, že byl ročník 2020/2021 zrušen, bylo vlastně jako nováček v OP 3.
Mezi každou soutěží jsou docela velké rozdíly a první rok v nové soutěži je většinou
zlomový, proto považujeme 8. místo za úspěch.
Méně příjemnou zprávou je, že kvůli zrušené soutěži 2020/2021 z důvodu covidu
a nejistotě v té letošní byl odliv žáků. To je věc, která nás jako oddíl trápí, ale pokud letos
na podzim opět nedojde k dalším omezením, pokusíme se mladé hráče přilákat zpět
k hracím stolům.

Hráči stolního tenisu
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Pro úplnost je nutno ještě dodat, že na okrese Brno-venkov hrálo 59 družstev
v pěti soutěžích, okresní přebor 1, 2, 3, 4 vždy po 12 družstvech a v okresní soutěži po 11
družstvech.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem členům oddílu stolního tenisu za dosažené
úspěchy a popřát hodně sil do dalších ročníků.
Jara Vaněk
vedoucí oddílu stolního tenisu.
T. J. Sokol Ořechov přeje všem krásné prožití léta, pohodu, hodně zdraví, životního
optimismu, mnoho úspěchů a radosti z pohybu i ze života. A kdo si chce s radostí zacvičit,
neváhejte a přijďte mezi nás.

Příspěvky občanů
Básnička popisující konec II. světové války v Ořechově týden do osvobození
dne 24. dubna 1945.
Ořechov a Tikovice,
dvě obce, družky líbezné,
dnes proměněny ve hřbitov,
toť následky msty bezmezné.
Třetí se ke dvěma tulila,
snad byly jejich tetičky,
vždyť příbuzné jméno měla,
zdrobněle Ořechovičky.
A že ze všech nejmenší,
nejvíce byla bita…
Tuto zbil Slavoman,
ďábelská nectnost, podvod, klam.
Pomohou nám z nemoci
tyto tři družky věrné?!
Ó splňme v jas vše černé.
Volný výklad předkládáme tak, jak to asi bylo dříve napsané. V roce 1962 tuto
básničku vystřihl z novin, pravděpodobně z novin Rovnost nebo Lidové noviny,
náš dědeček, František Vejhonek. Nám dětem ji převyprávěla maminka,
Bohumila Čoupková, napsala Marie Čoupková.
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STŘÍPKY Z PŘÍRODY KOLEM NÁS
Všudypřítomné lišejníky
V běhu každodenních starostí či povinností často zapomínáme se potěšit či radovat
z maličkostí. Není jednoduché v tomto již víceletém „čase covidu“ hýřit optimismem
a pozitivním myšlením. Ideálním zdrojem pozitivní energie je příroda kolem nás.
Čerpejme z ní všude, kde se dá. A dá se opravdu hodně.
Všimli jste si třeba na procházkách všudypřítomných lišejníků?
Lišejníky jsou podvojné organizmy, kdy žijí v symbióze (oboustranně prospěšném
vztahu) dva organismy - houby a zelené řasy nebo sinice. Houba zajišťuje příjem vody
a minerálních látek, řasa zajišťuje přísun organických látek fotosyntézou.
Lišejníky jsou velmi starou skupinou, jsou považovány za průkopníky života (pionýrské
organizmy), v přírodě je lze nalézt ve velmi různorodém prostředí - na holé půdě,
trouchnivějícím dřevě, borce stromů, kamenech, betonu, střešních taškách, od rovníků až
k pólům. Celosvětově se udává 15 - 17 tisíc druhů lišejníků.
Lidé využívali lišejníky odjakživa. Tradičně jimi utěsňovali spáry ve stěnách roubených
stavení, usušené sloužily jako zápalné hubky či jako palivo, dávno před vynalezením
„pemprsek“ některé posloužily i k udržování suchých zadečků nemluvňat, rozemleté se
v době nouze přidávaly do mouky nebo se z nich přímo pekl chléb.
Mnohé druhy lišejníků citlivě reagují na
změny
mikroklimatických
podmínek
a výskyt toxických látek v ovzduší. Proto se
používají k tzv. biomonitoringu. Tvoří
potravinovou základnu pro řadu živočichů,
využívají se v kosmetickém průmyslu (jako
nosič vůní při výrobě parfémů), některé se
využívají ve farmaceutickém průmyslu jako
léčivky (též pro výrobu antibiotik).
Za lišejníky nemusíme chodit daleko. Jsou
všudypřítomné, stačí vyjít na dvorek, před
dům, do lesa, jen se pozorně dívat.
Bohaté porosty hojně rozšířeného lišejníku
s názvem terčovník zední najdeme na kůře
stromů v zeleném pásu podél asfaltové
cesty od křížku směrem k silnici na Silůvky.
Rober
Nápadný žlutooranžový porost
terčovníku zedního na borce jasanu.

42

Detail terčovníku zedního
s miskovitými plodničkami

Poměrně hojná misnička zední často roste
na kamenech či betonu

Hálky aneb „hmyzí domečky“
Při vycházkách přírodou mohou naši pozornost upoutat podivuhodné útvary na listech,
květech i dalších orgánech stromů, keřů či bylin. Jsou to tak zvané hálky. Nejčastěji si
jich všimneme na dřevinách, asi proto, že se objevují ve výšce našich očí. Ale mnohem
častější výskyt je na bylinách, kde uniknou naší pozornosti. Převážnou většinu z nich tvoří
hmyz. Hálka je vlastně „domečkem“ pro zdárný vývoj jeho larev. A „stavitelem“ tohoto
domku není hmyz, ale samotná rostlina! Hmyzí sliny obsahují růstové regulátory, které
účinkují podobně jako rostlinou vyráběné hormony a podporují růst buněk a jejich dělení.
Rostlina tak regulátory od hálkotvorného hmyzu nedokáže odlišit od vlastních, a tak se
buňky dělí a následně vzniká hálka. Ta slouží jako ochrana před nepříznivými vlivy
prostředí i jako zdroj potravy.
Larvy přečkávají zimu ve vytvořených hálkách, na konci léta se zakuklí, v uschlých
hálkách přečkají zimu a na jaře odlétají dospělci. Odborníci říkají, že jen v Evropě existuje
šest až deset tisíc hálkotvorných organismů. Nauka o hálkách se nazývá cecidologie.
Hálky mají i léčivé účinky, již ve 4. století před naším letopočtem je využíval Hippokrates.
Ten zjistil, že hálky obsahují třísloviny, mají fungicidní a antibakteriální účinky
a zastavují krvácení. Hálky se využívaly v koželužství, k činění kůží, k barvení látek či
k výrobě inkoustu. Inkoust získaný z duběnek byl 1000 let nejrozšířenějším psacím
prostředkem západní kultury.
Rober
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Kulovitá hálka (tzv. duběnka) na listu
dubu patří blanokřídlému hmyzu
žlabatce dubové.

Hálka s otvorem po výletu žlabatky.

Hálka mšice dutilky topolové na topolu

Rozčepýřená koule na růži je hálka
blanokřídlého hmyzu žlabatky růžové
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Nejen ořechy, ale i strécovská univerzita!
Genius loci, aneb jedinečný a neopakovatelný duch každého místa se obvykle nejsnáze
a nejrychleji vyčte z jeho názvu: Mokropsy, Rovné, Hrdlořezy. Když někam jedete, pak
právě ten název je první informací, ale jistě zdaleka ne vyčerpávající a úplnou. Ořechov!
Člověk, který tam nikdy nebyl si představí ořechovou alej a skořápky, rozházené po
silnici, ale to, přátelé, to zdaleka není to, co by bylo charakteristické pro Ořechov u Brna.
Tato půvabná obec toho má mnohem víc, tolik, že by se to do žádného názvu nevešel,
a jedním z plodů toho genia tohoto místa je fenomén, dalekosáhle přesahující hranice
obce. Ten fenomén se jmenuje strécovství a na svět to přinesl ořechovský rodák Ruda
Zavadil.
Co je to strécovstí, co přináší a kde žije? To jsou otázky, které si právem kladou lidé
i v době, kdy by se mohlo zdát, že nelze myslet na nic jiného, než na kovida. Strécovství
je radostný přístup k životu, podpíraný třemi základními sloupy. Ty sloupy jsou Umění,
Lidskost a Humor. Všeho toho je v životě potřeba jako soli, ale Ruda Zavadil to dokázal
namíchat tak dokonale, že se to dá brát k snídani i k večeři a dá se to sypat do kafe i do
svíčkové. Stréc Ruda byl skutečný umělec a jeho umění obracelo člověkův zrak od starostí
a trápení všedního lidského života k hvězdám, ke kráse, radosti a naději. Umění, to nemusí
být jenom housle, klavír nebo vozembouch. Uměním je upéct vánočku, uměním je sestavit
krov nebo okovat koně. Brát život jako umění, co je cesta z nudy i běžné naštvanosti
a zračí se to i na člověkově radostné tváři. To všechno Ruda Zavadil měl a uměl. Lidskost,
to je schopnost podívat se na svět očima druhého člověka. To je ta nejvznešenější filosofie,
za kterou není potřeba chodit až do nějaké daleké Sorbóny, ale která může vyrůst a vydat
dobré plody i na vesnické návsi, při hodech nebo tancovačce. Všude tam, kde se lidé
dokáží radostně setkat, pobavit a zasmát, tam se manifestuje to nejcennější lidství v lidské
blízkosti a sounáležitosti. A to Ruda dokázal, a všude kde byl, bylo lidsky příjemno. A to
je strécovství. A posléze humor. Humor zdaleka není jen konsekventní negace,
kulminující v absurdním antagonismu vůči všem pozitivním rezultátům a jejich
momentálním eventualitám, jak si to tak lidé někdy zjednodušeně představují! Humor je
vidění konečného z hlediska nekonečna. Humor je způsob pohledu na svět, ve kterém se
zračí to, že člověk nad vším tím lidským pošetilým hemžením vidí jakýsi vyšší dobrý Řád,
a který osvobozuje, rozveseluje a dodává naději. Humor, to není tu a tam s kyselou tváří
utrousit nějaký „vtip“. Humor je spíše to, co měl můj pradědeček (přistěhovalý na
Vysočinu z Vídně), kterému sousedé říkali: „Pane Unčovský, my nikdy nepoznáme, kdy
vy mluvíte vážně a kdy děláte srandu.“ A můj pradědeček jim pravidelně odpovídal:
„A to vy to tu jako nějak rozlišujete?“ Ano, právě to s sebou nesl nezapomenutelný Ruda
Zavadil a vtělil to do strécovství. Přímo ikonicou větu „Bejt celej život nas.anej, to není
žádné umění“ on asi sice neřekl, to by i jako pedagog na JAMU nemohl dovolit, ale
vyzařovala z něj beze slov zcela srozumitelně. A to je strécovství!
Tento skrze stréca Rudu Zavadila do Brna a dále přišlý plod ořechovského genia loci
zapustil hluboké kořeny a žije a sílí dále! Dílo takové světoborné velikosti a formátu se
právě takovým naprosto nezvykle velkým formátem vyznačuje ve všem. Co všechna
možná krátkodechá hnutí odbudou odpoledne v jedné schůzi, to trvalo ve Velkomoravské
univerzitě strécovské a tetinské půl století! Po posledním strécovském setkání minulý rok
se „nerozpouštíme“, jak se někteří mylně domnívají, ale jdeme teprve do práce! Toho půl
století, to byla příprava, ouverture neboli předehra! Teď teprve, teď teprve začíná vlastní
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dílo! Tak je to, na dílo vpravdě historických kolosálních rozměrů je potřeba se dívat jinak,
než na zakládání nějakého spolku na jedno použití. To by měli vědět Ořechovští, protože
i jim patří dík za to! O dalším dění budou informováni. A celý svět o nich bude jednou
vědět!

ThMgr. Milan Klapetek
Co v knize nebylo ...
Na podzim r. 2021 byla vydána obcí Ořechov kniha "Ořechov slovem a obrazem". Tato
poměrně obsáhlá publikace zmapovala život v obci od r. 1945 do současnosti. To se jistě
podařilo, i když, dle mého názoru, se na některé významné osobnosti zapomnělo.
Jedním z nich je i ořechovský rodák, dlouholetý učitel, sportovec, kronikář obce, člověk,
který se v posledních desetiletích aktivně účastnil veškerého dění v obci,
pan Jiří Poledňa.
Dovolte mně, abych vás alespoň touto cestou seznámila s jeho životním příběhem.
Narodil se 28. dubna 1931 manželům Leopoldovi a Štěpánce Poledňovým v Tikovicích.
Zde žil až do r. 1956 (dnes ul. Jeřábkova č. o. 4). Otec byl krejčí a matka švadlena,
pracovali společně doma. Byl nejstarší z 5 bratrů (z nichž jeden později zemřel).
V r. 1937 začal povinnou školní docházku na základní škole v Tikovicích, vyšší stupeň
absolvoval v Ořechově. Poslední rok, už po válce, kdy byla ořechovská škola zničena,
chodili žáci pěšky do školy v Želešicích. Někdy se svezli na tancích, které ruští vojáci
odváželi do Modřic a odtud po železnici do tehdejšího Sovětského svazu.
V roce 1946 nastoupil na střední obchodní školu v Brně, kde v r. 1950 složil maturitní
zkoušku.
Hned po maturitě, v pouhých 19 letech, nastoupil na své první učitelské místo na ZŠ
v Pivíně v okrese Prostějov. Tamější ředitelka školy ho uvítala slovy: „Bože, takový
kluk“. Ale ten kluk ukázal, že je na správném místě. Cesta pedagoga a práce s mládeží se
stala jeho celoživotním posláním. Po sedmi letech působení na škole se s ním na vlakové
nádraží přišel rozloučit celý učitelský sbor i většina žáků. Někteří z nich s panem učitelem
udržují kontakt dodnes.
Dálkově vystudoval pedagogickou fakultu v Brně s aprobací dějepis, ruština a tělesná
výchova.
V r. 1957 se vrátil do Ořechova, oženil se se zdravotní sestrou Sylvií Hadačovou a v témže
roce se jim narodila dcera Sylva.
V pedagogické činnosti pokračoval i po svém návratu.
1. září 1957 nastoupil na učitelské místo na vyšším stupni ZŠ, kde působil celých 37 let
až do r. 1994! Za tu dobu mu „prošly rukama“ stovky žáků nejenom z Ořechova, ale
i okolních obcí. Získával si je svým kamarádským přístupem, férovostí a nadšením. Byl
třídním učitelem několika ročníků.
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Vyučoval ruštinu, dějepis a tělesnou výchovu. Za svoji kariéru zažil na základní škole tři
ředitele: Bořivoje Sece, Ladislava Lokaje a Blahoslava Eichnera. Po odchodu do důchodu,
na konci pedagogické kariéry, vypomáhal též s výukou na Zvláštní škole internátní
v Ořechově.

Celoživotně se věnoval mládeži i mimo školní výuku. Jeho vášní byl sport. Sám každé
ráno běhával ke studánce Nad Spáleným mlýnem. Pro mládež pořádal sportovní
lehkoatletické soutěže, turnaje v kopané i s okolními školami, zimní lyžařské kurzy, letní
prázdninové tábory, 2x týdně cvičil s dětmi v tělocvičně (děti se na cvičení s ním tak
těšily, že si ho často „vyzvedávaly“ přímo před jeho domem), nacvičoval spartakiády a se
staršími žáky se několikrát účastnil vystoupení v Praze. V zimě spolu s dětmi zajišťoval
provoz ledové plochy za školou, kde probíhal svého času i okresní přebor v hokeji. Pan
Poledňa byl duší této činnosti, bez něho by si děti tyto zimní radovánky neužily. Každou
neděli se podílel na organizaci zimního karnevalu na ledě či lyžařských závodech na
lyžích Bakešovou zmolou (jezdilo se na tom, co kdo měl doma). Každoročně pořádal
týdenní lyžařské kurzy v Čenkovicích v Orlických horách. Radost mu přinášely úspěchy
jeho svěřenců ve sportovních kláních a hlavně to, když děti byly spokojeny.
Nepochybně touto činností v mládeži rozvíjel sportovního ducha a soutěživost ve smyslu
fair play (dnes značně opomíjenou) a připravoval je na překonávání překážek v dalším
životě.
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Aktivně se zapojil i do života v obci.
V r. 1990 byl při 1. svobodných volbách zvolen do zastupitelstva - získal neuvěřitelných
920 hlasů!
20 let byl kronikářem obce, pravidelně pořádal Besedy nad kronikou, které byly velmi
oblíbené a hojně navštěvované.
Je autorem 2 knih: Ořechov, Ořechovičky, Tikovice - Válečná léta 1939 - 1945 a Ořechov
1945.
Pan Poledňa zanechal v Ořechově nezapomenutelnou stopu, ovlivnil několik generací
mládeže a podílel se na kulturně společenském dění. I dnes, ve svých 91 letech, se zajímá
o život na obci, rád probere fotbalové výsledky a povykládá si s těmi, kteří jsou mu blízcí.
Myslím, že pana Poledňu můžeme směle nazvat novodobou renesanční osobností
s hlubokou znalostí regionální geografie, historie a kultury.
Co říci závěrem?
Většinou jsme zvyklí stavět lidem „pomníčky“, až když nejsou mezi námi. Doufám, že
tímto letmým nahlédnutím do života pana Poledni, jsem ten pomyslný „pomníček“ pro
tak významnou osobnost naší obce, oprávněně postavila už teď.
Vážený pane Poledňo, přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti, a ať Vás život dál baví!
Rober
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Klára Hrbáčková – vítězka mezinárodní soutěže v moderní gymnastice
Ve čtyřech letech Kláru Hrbáčkovou k moderní gymnastice přivedla její matka, která byla
dříve sama aktivní závodníci a nyní je trenérkou v brněnském oddílu moderní gymnastiky
ASPV Brno. O rok později Klárka začala závodit v nejmladší kategorii jednotlivců.
Od té doby se umisťuje na předních příčkách na pohárových soutěžích, ale i na městských
a oblastních přeborech.
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Letos, po dlouhé koronavirové pauze, se umístila v Břeclavi na 3. místě a v Přerově brala
stříbrnou medaili. V dubnu se zúčastnila mezinárodní soutěže v Belgii, kde suverénně
zvítězila. Klárka má ještě zbytek závodní sezóny před sebou a doufá, že se jí bude i nadále
dařit. Vrcholem pro ni bude mistrovství ČR, kam se ale musí nejprve kvalifikovat. Kromě
závodů v jednotlivcích Klárka soutěží i ve společných skladbách, při kterých cvičí více
gymnastek společně ve skupině. Se svými kamarádkami sbíraly úspěchy i v těchto
společných skladbách na podzim v roce 2021. Bohužel kvůli epidemii Covid-19 stihly jen
dva závody, ale Klárka se svými kamarádkami oba dva vyhrály. Těší se proto společně
i na další skupinové soutěže, které je čekají na podzim 2022.
Jiřina Němečková
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Reakce na návrhy pana Ing. Ticháčka
Dovolím si reagovat na některé návrhy, myšlenky a názory uvedené v předchozím článku
pana Ing. Ticháčka.
Kvalita výuky a vybavení v naší základní škole je srovnatelná s mnoha školami v Brně
a okolí. Mimo anglického a německého jazyka se zde vyučuje i francouzský a ruský jazyk.
Nemalým bonusem je i příjemné prostředí parku před školou a sportovní zázemí za
školou. Škola nabízí i několik kroužků, jako je výtvarný, atletický, basketbalový,
včelařský kroužek a míčové hry. Škola na různých soutěžích dosáhla i mnoha sportovních
úspěchů.
Na vysoké úrovni je i Základní umělecká škola v Ořechově, která letos slaví 70. let
od svého založení. Poskytuje základní umělecké vzdělání v oboru hudebním, tanečním
a literárně dramatickém. Žáci školy se s úspěchem účastní různých soutěží. ZUŠ Ořechov
pořádala již po několikáté krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České
republiky. Naše „ZUŠka“ je známá i za hranicemi, kdy navázala spolupráci s Musikschule
Hohenau z Dolního Rakouska, kde pravidelně vystupuje při různých příležitostech.
Obec už v minulém volebním období vybudovala mokřady, které zadržují veškerou vodu
odtékající z obce. Na toto jsme navázali i v tomto volebním období, kdy všechny nové
parkovací plochy v obci jsou budovány ze zasakovací dlažby. Tam, kde to jde, budujeme
retenční nádrže na zadržení srážkové vody, ze kterých následně čerpáme vodu na zalévání
výsadby. Nádrže jsou na ulici Sokolská, v parku u základní školy, nádrž u lékárny
a v plánu je nádrž před kulturním centrem. Dalším krokem k zadržení vody v obci je
dotace občanům na pořízení nádrže ve výši 100 %, kterou poskytuje obec Ořechov. Obec
si nechala vypracovat Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu. Díky
zpracovanému generelu získala obec celkovou koncepci, jak postupovat při realizaci
svých projektů v boji proti suchu do budoucna. Zároveň ze studie vyplynulo, že obec už
z větší části strategii o zadržení vody v krajině realizovala nebo realizuje.
Návrh na rozmístění kontejnerů na sběr bioodpadu po obci je neekologický
a neekonomický. Z takového systému vyplývá častější svoz kontejnerů svozovou firmou
a tím pádem větší náklady pro obec a větší zatížení životního prostředí, nemluvě
o zápachu, který se z těchto kontejnerů v letních měsících line.
Je zde i zmínka o bydlení a zdravotní péči v obci. Obec má v současné době vypracovanou
projektovou dokumentaci na multifunkční dům na ulici Ořechovičská 1 (hasička), kde
v přízemí vznikne ordinace pro dětskou lékařku, zubní ordinace, ordinace praktického
lékaře, pedikúra a hasičská zbrojnice. V patře vznikne pět bytů a zázemí pro hasiče. Obec
si je vědoma i potřebného bydlení pro seniory s pečovatelskou službou, a proto již zahájila
první kroky.
Dále je v návrhu kladen důraz na pestřejší spolkový a společenský život. Myslím si, že
spolkový a společenský život je v naší obci bohatý a kdo to neví, tak jen proto, že se
neúčastní života v obci. Spolky v obci pořádají dětské dny, výstavu ovoce a zeleniny,
výstavu drobného zvířectva, výstavu včelařů, výstavu vína, turnaj v kuželkách
a ve fotbale, závod v běhu. Ze společenských akcí jsou to hody, hasičský a myslivecký
ples. Na myslivně se pořádají karnevaly a zabijačkové hody. Dále spolky a zájmové
skupiny vedou kroužky, například běžecké lyžování, jóga, stolní tenis, box, basketbal,
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judo, cvičení žen a cvičení s dětmi, zumba a mnoho dalších. Obec pořádá ostatky, Letní
hraní, Gajdefest, Rozsvěcování vánočního stromu, vítání občánků, setkání jubilantů,
ukliďme Ořechov a mnoho dalších akcí.
Dále je uveden nízký počet zastupitelů a velká centralizace řízení a rozhodování, které
může být překážkou dalšího rozvoje obce. Je doporučeno zvýšení počtu zastupitelů
z devíti na patnáct a ustanovení obecní rady. Je nám tu dáváno za příklad mnoho okolních
obcí a jejich fungování. Myslím, že by bylo dobré si právě toto fungování v těchto obcích
ověřit. Práci a kvalitu neurčuje počet zastupitelů či rada obce, ale ochota zastupitelů pro
obec něco udělat. Po zkušenostech z předchozích let, kdy i v Ořechově bylo patnácti
členné zastupitelstvo, se postupně snižoval počet zastupitelů na dnešních devět členů.
Dnes o běžných a provozních záležitostech obce rozhoduje starosta. O důležitých věcech
rozhoduje devíti členné zastupitelstvo obce. Rada pro obce naší velikosti není přínosem
ale brzdou, stačí se zeptat v okolních obcích, jak to funguje a někdy stačí si danou vesnici
jen projít.
Obec Ořechov se rozvíjí a bude rozvíjet i nadále, ale ne tak, jak to vidíme v okolních
obcích. Neregulovaná výstavba domů či skladovacích hal není rozvoj, ale devastace obce
a mnohé obce v okolí jsou toho smutným příkladem.
Větší počet obyvatel neznamená automaticky vyšší kvalitu života v dané obci.
Co je však v návrhu zarážející a teď budu citovat „obecní peníze využívat pouze pro
veřejné účely“. Peníze z obecního rozpočtu se nesmí použít na nic jiného, než na veřejné
účely! Dále je tu zmínka o transparentním rozpočtu obce. Obec má ze zákona povinnost
zveřejňovat různé informace a jednou z hlavních povinných informací je rozpočet obce,
který je všem přístupný na webových stránkách obce.
Nereagoval jsem na všechny uvedené náměty, protože to rozsah tohoto zpravodaje
neumožňuje. Je jen škoda, že autor, který nám předložil svůj seznam návrhů fungování
obecní samosprávy, nebyl přítomen na žádné schůzi zastupitelstva a ani se nezapojil do
společenského dění v obci.
Pavel Smištík, místostarosta obce
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Inzerce
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SERVIS a OPRAVA
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe.

David Bednář, tel.: 608 880 107
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Už jste viděli našeho průvodce „Poznejte Bobravu“? Pokud jste jej v ruce zatím
nedrželi, projít si ho můžete i na našich webových stránkách
www.masbobrava.cz. Najdete tam přehled zajímavých míst, trasy pěších či
cyklo výletů a tipy na místní výrobky.
Rádi bychom pokračovali v mapování našeho území a tento rok bychom chtěli
vytvořit přehledný seznam místních výrobců a poskytovatelů služeb. Kupujete
zeleninu od místního zemědělce? Naproti zastávce je výborná cukrářka? Vaše
kolo spravuje soused a stříhá jeho manželka? Znáte někoho, kdo vyrábí hezké
věci nebo nabízí kvalitní služby? Dejte nám prosím vědět, kam rádi chodíte
nakupovat a se kterými službami jste spokojeni.
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Pozvánka na Noc kostelů, která se v Ořechově koná
v kostele svatého Jiří v Tikovicích od 17,30 hodin

Program:
17:30 Komentovaná mše svatá, 18:15 Zajímavosti z historie kostela I,
18:30 Svatému Jiří zahrají studenti ZUŠ Ořechov, 20:00 Mužáci z Modřic,
20:30 Zajímavosti z historie kostela II, 21:00 Kostel osvětlený svíčkami,
22:00 Adorace s chválami, Otevřená věž kostela, Ochutnávka mešních vín,
Výstava a prodej výrobků dílny "V Růžovém sadu", Soutěže pro děti.

**************************************************
Ořechovský zpravodaj vydává:
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278
Ev. č. MK ČR E 10132
V roce 2022 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.
Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 1/2022: od 3. června 2022
Uzávěrka příspěvků druhého čísla zpravodaje roku 2022: 12. srpna 2022
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.
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