OŘECHOVSKÝ
Z P R AV O D A J
č. 2/2015

Horké léto v Ořechově - žně

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
léto se překlopilo do své druhé poloviny a snad již pominuly také vysoké teploty, které
u nás v posledních dnech panovaly. Tento stoupající trend spolu s enormním suchem
budou možná v budoucnosti velkým problémem.
Ale zpátky k dění na obci. Chtěl bych Vás informovat o tom, že byla dokončena fasáda
na budově obecního úřadu. Mým záměrem bylo provést fasádu s ozdobnými prvky, aby
budova vypadala zhruba tak, jako při svém vzniku, to je před sto lety. Myslím si, že se
celková rekonstrukce budovy včetně fasády povedla a bude sloužit dalším generacím
občanů Ořechova.
Konečně se začalo s budováním chodníku na ulici Pavlíkova. Zdržení bylo zapříčiněno
žádostí o dotaci, jejíž vyřízení včetně vyjádření, zda bude dotace poskytnuta či nikoliv,
dlouho trvá. Následně muselo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby a teprve
potom mohla být zahájena samotná realizace. Na chodník byla získána dotace ve výši
1.239.000,- Kč. Pro zajímavost Vám mohu sdělit, že za minulé dotační období byl
v Jihomoravském kraji získán příspěvek z dotací v přepočtu na jednoho občana 1.800
korun. V Ořechově jsme dosáhli krásného výsledku, a to 42.000 korun.
V současné době jsou práce v plném proudu a do konce srpna by měl být chodník
na celé ulici hotový. Ulice Pavlíkova je jednou z nejdelších a také nejfrekventovanějších
ulic naší obce. Její celková oprava výrazně zlepší vzhled této části Ořechova. K tomu je
třeba vybudovat také podélná stání kolem komunikace, přemístit zastávku autobusu
a dodělat vjezdy k rodinným domům. Nevím, zda se nám v letošním roce podaří na tyto
práce vyřídit stavební povolení a mít dostatečné finanční prostředky, ale určitě bude po
vybudování chodníku následovat celková rekonstrukce prostoru před Restaurací
u Fasurů.
V současné době probíhá rekonstrukce sanitárních zařízení v mateřské škole. Tato
rekonstrukce byla nutná, abychom udrželi stav 108 dětí ve čtyřech třídách mateřské
školy. Požadavkem hygieny bylo navýšení počtu záchodů a umyvadel pro jednu třídu na
šest a také jejich celková rekonstrukce. Bez tohoto opatření by nám nebyla povolena
výjimka a osm dětí by muselo být odmítnuto. Takto jsme schopni přijmout všechny děti,
které dovršily věku tří let.
V červenci proběhla dlouho očekávaná a odkládaná kolaudace bydlení pro seniory na
ulici Syrovická. Obec Ořechov zde vlastní dvě bytové jednotky a vyzývá tímto případné
zájemce (příjemce starobního důchodu) o nájemní bydlení, aby se přihlásili na obecním
úřadě, kde získají podrobné informace.
V současné době připravuje Obec Ořechov prodej bývalého vojenského areálu
ve Žlebech. Tento prostor je již dlouhodobě pronajímán různým firmám. Vzhledem
k tomu, že celkový stav budov není dobrý, většina zastupitelů se přiklání k názoru, že
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areál obec ke své činnosti nevyužije a nejlepším řešením je prodej celého areálu.
Po počátečním nezájmu o tuto koupi máme nyní více zájemců, a tak bude prodej
uskutečněn veřejnou dražbou na zasedání zastupitelstva obce.
V těchto dnech probíhá výstavba hřiště pro přípravku fotbalového klubu v areálu
stadionu. Mělo by zde vzniknout zatravněné fotbalové hřiště, postupně dva antukové
kurty a zázemí pro tenisový klub. Uvažuje se též o částečné rekonstrukci kabin včetně
pohostinství. Cílem je vybudování kompletního sportoviště se zázemím pro sportovce
včetně příjemné hospůdky, která by měla sloužit široké veřejnosti.
Na závěr bych Vás chtěl všechny pozvat již na 3. ročník hudebního festivalu Letní hraní,
který se uskuteční v sobotu 8. srpna 2015 v prostoru za kulturním centrem.
Přeji Vám všem krásné letní dny a pěknou dovolenou
Josef Brabenec

Pozvánka na Letní hraní, které se koná v sobotu dne 8. srpna 2015
Začátek programu je v 17,00 hodin, předpokládaný konec je kolem 01,00 hodin.
V úvodu a také v průběhu vystupování jednotlivých skupin se mohou děti těšit
na Balónkového klauna, malování na obličej a další překvapení.
Vstup je volný, občerstvení zajištěno.
Program:
17,00 – 18,00

Dechová kapela Hajanka z Brna

18,15 – 19,15

Country Virginie ze Starého Lískovce (country, folk)

19,30 – 20,30

netradiční Cimbálová muzika Grajcar

21,00 – 22,00

Divadelní soubor AMADIS z Brna sehraje laskavou a inteligentní
komedii PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ o natáčení amerických
velkofilmů očima dvou irských bratrů

22,30 – 23,30

Ukulele Orchestra jako Brno, hraje světové rockové a popové
hity v netradičním podání na ukulele

23,45 – 01,00

U2 stay revival z Brna

Začátky jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační.
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m jjuubbiillaannttůům
m
V měsících dubnu až červnu 2015 oslavili významné životní jubileum občané Ořechova

70

80

Jiří Franta, Kout 3
Marie Smejkalová, Nová 5
Jarmila Řičicová, Tikovická 35
Miroslav Hájek, Výstavní 7
Věra Blaňková, Družstevní 19
Marie Procházková, Zahradní 19
Jitka Jašková, Ježkov 33
Magdalena Šmídová, Ulička 4
František Ryšavý, Svadilov 41
Alois Záděra, Ježkov 43
Petr Ryšavý, Ořechovičská 34
Hana Březinová, Výstavní 5
Dušan Šmecko, Kerendov 15
Anna Urbánková, Tikovická 32

Jaroslav Dryák, Tolarova 8
Libuše Mášová, Družstevní 12
Stanislava Bučková, Výstavní 5
Leopold Holemý, Brněnská 17
Božena Dryáková, Tolarova 8
Miroslav Žák, Zahradní 22

90
Miroslav Cacarda, Nová 7
Bruno Longin, Pavlíkova 55
Anna Nováková, Ježkov 25

94
Ludmila Konečná, Svadilov 13

Obec Ořechov přeje našim milým spoluobčanům hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost

Vítání občánků
Dne 7. června 2015 se v obřadní místnosti Obecního úřadu Ořechov konalo tradiční
vítání nových občánků. Pozváno bylo 25 dětí, vítání občánků se zúčastnilo 13 nových
občánků se svými rodiči a příbuznými.
Dominik Beneš, Příční 11
Jakub Ticháček, Bakešova 34
Jáchym Bouček, Zahradní 11
Michal Antal, Bakešova 15
Jan Špaček, Příční 2A
Richard Ševčík, Tolarova3
Stella Hamplová, Bakešova 29
Miroslav Valenta, Pavlíkova 22
Michal Boubín, Zahradní 19
Berenika Musilová, Kout 2
Eliška Smejkalová, Tolarova 22
Nicol Krejčířová, Výstavní 5
Alena Pařilová, Svadilov 14
Anna Galko, Pavlíkova 50
Amálie Zbořilová, Tikovická 67
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Informace obecního úřadu
O
Oddppaaddoovvéé hhoossppooddáářřssttvvíí
Od nového roku je obec povinna třídit tzv. BRKO – biologicky rozložitelný odpad.
Do tohoto odpadu patří veškeré rostlinné zbytky, tráva, listí popadaná jablka atd. Naše
obec tuto povinnost splňuje již několik let. Od nového roku odváží bio odpad z naší
obce soukromý zemědělec pan Tesař z Tetčic. Tento prozíravý zemědělec vybudoval na
svých pozemcích kompostárnu malého rozsahu a bioodpad nejen z naší obce, ale i z obcí
okolních, kompostuje se svým odpadem z rostlinné a živočišné výroby. Vzniklý
kompost pak zapracovává do svých polností a tím i zvyšuje kvalitu své orné půdy. Velká
škoda, že se v bližším okolí nenašel nějaký podobně podnikavý zemědělec.

Nový kontejner na bio odpad poskytnutý zdarma panem Tesařem
Další velkou změnou je ukončení činnosti firmy van Gansewinkel, na jejíž modro – bílé
barvy jsme byly po několik let zvyklí. Společnost ukončila svoji působnost v České
republice. Její provozovny odkoupila odpadová společnost AVE CZ, která před léty
v Ořechově odpad také svážela. Občanů ani obce se tato změna výrazně nedotkne.
Svozové dny na svoz komunálních i separovaných odpadů zůstávají stejné. Pouze se
změní tradiční modro – bílé značení svozových vozů na bílo – červené.
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Jak jste již byli informováni v minulém vydání Ořechovského zpravodaje, obec Ořechov
patří mezi velice kvalitní obce ve třídění odpadů. Obec má v součastné době 2600
obyvatel a patří mezi 74 obcí v Jihomoravském kraji, které spadají do kategorie 2001 –
10 000 obyvatel. V této kategorii byla obec na 5. místě ve třídění. V roce 2011 každý
z nás průměrně vytřídil 19,5 kg plastů, papíru a skla. V roce 2014 už každý obyvatel
Ořechova vytřídil průměrně 61 kg za rok. Je to obrovský nárůst ve vytřídění papíru,
plastů, skla i nápojových kartónů. Pevně věřím, že lidí, kteří mají smysl pro životní
prostředí, budoucnost svých dětí, ale vlastně i pro svoji peněženku bude v budoucnosti
přibývat a budeme obsazovat první místa ve třídění. Čím více třídíme, tím více dostane
obec finančních prostředků na odměnách a tím můžeme mít také nižší poplatky za svoz
komunálních odpadů.
Začátkem prázdnin obec upravila některá stání na barevné kontejnery. Byl vydlážděn
prostor pod kontejnery na ulici Tikovická a Bakešova. Připravuje se i úprava stání na
kontejnery na ulici Svadilov. Při realizace úprav prostranství u restaurace u Fasurů je
v projektu pamatováno i na stanoviště kontejnerů. V podzimních měsících budou
postupně probíhat i úpravy kontejnerových stání osázením keři a rostlinami tak, aby
kontejnery nehyzdily okolí.
V poslední době přibývají takoví občané, kteří si tyto barevné kontejnery často pletou se
svou popelnicí nebo kontejnerem na odpadovém dvoře. V tomto případě pak v plastech
často končí věci, které tam vůbec nepatří. Není to dlouhá doba, co si dal někdo
namáhavou práci, aby starý koberec nařezal na úhledné, stejně dlouhé pruhy, které
následně zmotal a vzhledem k tomu, že už mu pak bylo líno přijet s kobercem do
odpadového dvora, tak vše naházel u Orlovny do kontejneru na plast. Na ulici Tolarova
má zase někdo utkvělou představu, že do kontejneru na plast patří použité dětské pleny.
Zaměstnanci obce pak mají zbytečnou práci s tím, že objíždějí kontejnery a odváží
z nich věci, které tam nepatří. I přes některé tyto potíže jsme velmi rádi, že v naší obci
převažují občané, kterým není třídění odpadu lhostejné.
Tomáš Dudík
místostarosta obce

Budování kontejnerového stání na ulici Bakešova
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech. Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už
v průběhu 19. století. Sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“,
ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila
a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku
a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen
již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat
víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné
osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany
k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho
likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela
zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné
suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí
úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Ořechov zajišťuje již několik let kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na
provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Ořechov finanční prostředky, které bychom jinak
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem
pěti miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by
jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy
chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše. Mapu
sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
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Školy
Základní škola a Mateřská škola Ořechov,
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace
O
Ohhllééddnnuuttíí zzaa uuppllyynnuullýým
m šškkoollnníím
m rrookkeem
m…
…
Pasování na školáky v mateřské škole
V pondělí 15. 6. 2015 zaplnili sál KC v Ořechově rodiče, prarodiče, přátelé i hosté dětí
z mateřské školy. Co zde na ně čekalo?
Pasování dětí na školáky. Děti se přišly rozloučit s mateřskou školou, kamarády, se
kterými se denně scházely při hrách a se všemi, kteří je mají rádi. Na tento slavnostní
den si připravily vystoupení, kterým potěšily své nejbližší.
Třída Oveček v první části s názvem „Rok na vsi“ připomněla návštěvníkům pranostiky,
říkadla, lidové písničky a zvyky vztahující se k jednotlivým měsícům. Tuto část
ozdobily kroje, ve kterých děti vystupovaly a také dobové kulisy.
Ve druhé části zaujaly dramatizací pohádky “O perníkové chaloupce“. Pro tuto
příležitost napekly i perníčky, kterými pak pohostily přítomné diváky. Velký ohlas
sklidila ježibaba v podání Libušky Staníkové, když doslova prolétla pecí. A Mařenka
(Leuška Soukalová), která se měla třást strachy a místo toho se smála na celé kolo.
Třída Myšek, složená převážně z chlapců, zatančila „Šviháka lázeňského“, zacvičila
s fotbalovými míči na píseň „Zelená je tráva“ a své vystoupení zakončila lidovými
říkadly, písněmi a tanečky na téma ,, Léto.“
Další část odpoledne patřila paní ředitelce Mgr. Ivaně Šmídové, která dětem předala
šerpy s názvem „Ahoj školko“, pamětní knížky a drobné dárečky.
Pěkné a sváteční odpoledne završil pan Palacka koncertem se svojí rockovou kapelou.
Samozřejmě, že nechybělo také občerstvení v podobě koblížků z místní pekárny
(sponzorský dar) a dobré pití, o které se postaraly paní kuchařky.
Hana Šabatová, Luciana Kokrhánková
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Akademie programování
Naše škola se v letošním roce zapojila do vzdělávacího projektu společnosti Microsoft
a Nadace Charty 77 s názvem AKADEMIE PROGRAMOVÁNÍ.
Brnu chybí informatici, o obor klesá zájem.
Akademie programování cílí na děti
Brno, Brněnsko /ANKETA/ - Nový projekt
učí děti programovat hry, aby přišly na to, že
informatika není složitá. Zapojily se do něho
tři školy z Brna a okolí. Má zvýšit zájem
o populární obor.
Poskládat jeden obrázek za druhým, až
vznikne celý příběh. Postavy v něm hrají
softball nebo po sobě střílejí. Jako
v počítačových hrách.
Díky Akademii programování takhle tvoří děti ze tří základních škol z Brna a Brněnska.
I když město a okolí platí za líheň talentů informatiky, je potřeba, aby jich bylo víc.
Počet zájemců o tento obor klesá.
Projekt má dětem přiblížit, že programování není jen o složitých kódech a vzorcích, je
součást života. „Chceme dětem nastínit, že vlastně v hlavě programují odmala. Třeba při
vystupování z autobusu. Naučí se přemýšlet v algoritmech, hledat postupy řešení,"
popsal princip výuky učitel informatiky základní školy v ulici Úvoz v Brně Petr Hájek.
Program je zdarma, děti tvoří hry i doma. Čeká je deset lekcí po dvou až třech hodinách.
Do prvního ročníku se zapojilo sedm set žáků a studentů z pětadvaceti základních,
středních i vysokých škol z celé České republiky. Nově se učí programovat kromě
školáků z Úvozu taky děti ze základní školy v Ořechově na Brněnsku.
Mezi nimi třeba desetiletý Vít Souchop. „Matematika a informatika mě hodně baví,
jednou budu programátor. Zatím jsme se naučili úplné základy," řekl. Programování se
jinak na základních školách učí jen v kroužcích.
Do projektu se v Jihomoravském kraji zapojila i Střední škola informatiky, poštovnictví
a finančnictví v Brně. „Mobilní aplikace dnes mladí využívají nejvíc. A teď si mohli
vytvořit vlastní. I proto se jim to líbilo víc než výuka," konstatovala učitelka informatiky
Irena Ulucay.
Program si pochvalují taky odborníci z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.
Akademie programování totiž může zlepšit úroveň znalostí studentů, kteří se na tuto
školu hlásí. „Rozdíly mezi přihlášenými jsou obrovské. Nejde už jen o talenty, ale i ty,
kdo informatiku vidí jako příležitost dobře si vydělat," podotkl informatik Tomáš Pitner.
Zájem o fakultu přesto klesá. Právě Akademie programování tak může přilákat další
zájemce. „Hlásí se k nám méně dětí, ale stále si vybíráme. Je potřeba vzít v úvahu, že
jsou teď populační ročníky slabší. Rozhodně ale podobný program může děti přitáhnout
k zájmu o informatiku či programování. V budoucnu bude čím dál víc potřeba," nastínil
Pitner.
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To dokládá i průzkum společnosti Microsoft, která program zahájila. Podle ní bude
do roku 2020 chybět v Evropské unii 825 tisíc pracovníků s kvalifikací v oboru
informatika. „I Brno má velký nedostatek odborníků na informatiku. Poptávka po nich
roste. V našem regionu si je většinou stahují velké firmy, jako třeba IBM," shrnul
brněnský ekonom Michal Kozub.
Podle něho situace neovlivňuje jen odborníky. „Všichni, kdo pracují v kancelářích,
musejí umět základy informatiky. Pracovat s programem Excel, vzorci, funkcemi či
databázemi. Informatika prostupuje čím dál víc oblastí. Spousta obchodů už má
například internetové prodejny," dodal ekonom.
Navíc je už často programování při pracovních pohovorech požadavek na přijetí i mimo
obor informatiky. Podle Microsoftu vyžadují v České republice základy programování
až dvě pětiny personalistů. Jak ale Hájek upozorňuje, nedá se odhadnout, jaký účinek
program na děti bude mít. „Ze základní školy je ještě dost daleko k tomu odhadovat,
jestli se informatikou budou živit," upozornil učitel.
Zdroj:
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brnu-chybi-informatici-o-obor-klesazajem-akademie-programovani-cili-na-deti-20150518.html

SUPER ÚSPĚCH
V letošním školním roce se
naše dvě družstva žáků
čtvrtých a pátých tříd stala
přeborníky okrsku Brno –
venkov
ve
vybíjené
a postoupila do okresního
kola. Po skvělém výkonu i zde
zvítězila a zajistila postup do
krajského kola. Více se dařilo
dívkám, jejich tým obsadil
úžasné druhé místo. Všem
hráčům i hráčkám děkujeme
za vzornou reprezentaci naší
školy.
Dívky: T. Bendová, K. Grosmanová, E. Janková, K. Konečná, T. Myšková,
N. Pfefferová, T. Procházková, K. Pařilová, S. Pařilová, A. Schnirchová, K. Schořová,
M. Simonová, Š. Škondrová, M. Šmídová.
Chlapci: S. Adamus, T. Cihlář, M – M. Franta, L. Holz, Z. Hrouzek, J. Kozlík, V. Prát,
B. Ryšavý, J. Rožínský, T. Schoř, D. Suchánek, R. Šmíd, M. Ryšavý, N. Virág.
I. Šmídová – vedoucí kroužku míčových her
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Pasování na čtenáře
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 zaplnili obecní sál prvňáčci se svými rodiči a prarodiči.
Za přítomnosti paní ředitelky Ivany Šmídové, paní zástupkyně Karin Soukalové a pana
místostarosty Tomáše Dudíka je čekalo slavnostní pasování na čtenáře.
Děti si připravily krátká vystoupení, která se skládala z veršovaných hádanek a písniček.
Pak už proběhlo samotné pasování panem místostarostou a paní ředitelka jim předala
krásnou pohádkovou knihu.
Všem prvňáčkům přejeme krásné prázdniny a do dalšího roku hodně úspěchů.
Mgr. Helena Škondrová a Mgr. Magda Jachnická

Opékání špekáčků 3.A a 3.B – setkání s rodiči
V úterý 19. května jsme využili hezkého počasí. S dětmi a jejich rodiči jsme se vypravili
opéct špekáčky. Děti se na odpoledne s rodiči a sourozenci moc těšily. Sešli jsme se
u rybníka Štikovec, kde je posezení a hřiště pro děti. Po tanečním vystoupení děvčat
a poznávací hře se rozhořel oheň a mohlo se opékat. Všichni jsme si pochutnali na
opečeném špekáčku.
Bylo to hezké setkání, panovala dobrá nálada. V podvečer se pak všichni, s plnými
bříšky a s úsměvem na tváři, spokojeně rozešli domů.
Těšíme se na další společnou akci obou tříd.
Mgr. Ivana Drábková, Mgr. Miroslav Straka
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Hned následující den, ve středu 20. května, se i děti z druhých tříd vypravily posedět
společně s rodiči k rybníku Štikovec a opéct si špekáčky. Bohužel nám počasí moc
nepřálo, byla zima a na konci setkání začalo pršet. Přesto jsme stihli poznávací
a rytmickou hru a tato společná akce byla, doufáme, pro všechny milým zpestřením
všedních dnů a i přes nepřízeň počasí se vydařila.
Mgr. Karolína Sklenářová a Mgr. Petra Koubová
Na konci školního roku jsme zkusili, zda dokážeme přilákat i dospělé na školní akci.
Proto naše třída 4. A uspořádala 16. června sportovní odpoledne pro nás a naše rodiče.
Akce proběhla na školním hřišti. Prověřili jsme si svou fyzičku a šikovnost, vyzkoušeli
jsme si různé disciplíny ve stylu atletického víceboje - sprint, skok, běh, hod na
basketbalový koš. V druhé části naší dvouhodinky jsme hráli fotbal jak o život.
Na výsledcích se projevily nejen sportovní výkony dětí, ale i týmová spolupráce dětí
a rodičů. Více než o výkony šlo o radost z pohybu a příjemně strávené odpoledne, přesto
byli vítězní atleti po zásluze odměněni diplomem, drobnými cenami a sladkostmi.
Děkuji všem soutěžícím, ale i těm, kteří urputně fandili za příjemné odpoledne. Věřím,
že si všichni odnesli stejně příjemný dojem jako já. Možná, že tímto byla založena nová
tradice a bude se jednat o pravidelnou akci.
Mgr. Michaela Pelikánová
Akce pro rodiče 4.B

Psychomotorické hry pro mladší, starší a pokročilé
Dne 8. 4. 2015 propukla naše společná třídní akce pro rodiče! Děti se těšily, rodiče
i prarodiče přišli v hojném počtu. Hlavní náplní našeho společně stráveného odpoledne
byly psychomotorické hry pro všechny věkové kategorie a oblíbené pohybové hry dětí.
Rodiče se do všech činností zapojili a s dětmi si vyzkoušeli tradiční i netradiční
pohybové aktivity. Dle kladných děkovných ohlasů rodičů i dětí byla naše společná akce
úspěšná.
Mgr. Jana Adamusová
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ VELKÉ LOSINY 17. 5. - 22. 5. 2015
V neděli 17. 5. odpoledne se vydali žáci čtvrtých a pátých tříd ořechovské školy dvěma
autobusy do Velkých Losin na školu v přírodě. Ubytovali jsme se a pak jsme si prohlédli
okolí. Následující týden jsme strávili v krásné přírodě, dopoledne jsme se „trochu“ učili,
odpoledne jsme sportovali a poznávali spousty místních krás a zajímavostí.
V pondělí jsme navštívili ruční papírnu ve Velkých Losinách, po prohlídce papírny si
děti vyrobily v dílničkách např. svůj vlastní list papíru a obálku s pečetí. Odpoledne
jsme uspořádali turnaj ve fotbale a ve vybíjené. Od úterý nám počasí moc nepřálo,
přesto jsme stihli ještě spoustu věcí - minigolf a výrobu čarodějnic na čtvrteční táborák.
Ve středu si děti zasoutěžily ve vymýšlení básniček (vítěznou si na konci článku můžete
přečíst) a odpoledne jsme si prošli pěknou naučnou stezku Švagrov. Ve čtvrtek jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí na zámku Velké Losiny a večer jsme si opekli špekáčky
a „upálili“ připravené čarodějnice. A byl tu pátek. Hurá domů! Na zpáteční cestě do
Ořechova jsme si ještě prohlédli krásné Mladečské jeskyně.
Myslím, že škola v přírodě se nám všem líbila, na závěr si přečtěte, jak ji zhodnotila
Gábinka z páté třídy: „Byl to jeden z mých nejlepších výletů se školou. Moc jsem si to
užila, bylo to vážně super. Hezké ubytování, super děcka, velká zábava, hodné učitelky,
hezké zážitky, krásné výlety, super soutěže, krásná příroda.“
PhDr. Jitka Šimková
Vítězná báseň na téma „Škola v přírodě“ od Zuzky a Sáry z 5.A:
Přijeli jsme zdaleka,
káně z lesa haleká:
Haló, haló, školáci,
páťáci a čtvrťáci.
A na škole v přírodě
plave rybka ve vodě.
Děti pilně pracují,
češtinu procvičují.
Na výlety jsme chodili,
na hřišti se bavili.
Každé dítě je z jiné rodiny,
zdraví vás děti z Velké Losiny.
(Zuzka a Sára z 5.A)
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Mikroskopování aneb prozkoumejme život zblízka
V pátek 17. dubna uspořádali žáci 6. A spolu s paní učitelkou Schořovou třídní akci pro
rodiče.
Pomocí mikroskopu jsme pozorovali buňky z pokožky cibule a kvasinky, které jinak
pouhým okem nevidíme. Mohli jsme i vidět ukázky trvalých preparátů jako nohu
pavouka, motýlí křídla, komára, klíště apod. Vyrobili jsme si model rostlinné buňky
a svá pozorování zakreslovali do laboratorního deníku. Ukázali jsme si výuku s novou
dotykovou interaktivní tabulí. Děkujeme všem za účast na tomto odpoledni.
Mgr. Jana Schořová

SETKÁNÍ S RODIČI – 6.B

Výlet 11. a 12. června 2015: Permonium a Templštýn
Na čtvrteční odpoledne 18. června jsme pozvali naše rodiče na setkání, na kterém jsme
jim chtěli povykládat o našem školním výletě a ukázat jim fotky z výletu. Taky jsme si
pro ně (i pro sebe) připravili malé občerstvení a různé aktivity – talent show (kdo chtěl,
vytáhl si na lístku úkol, a „odborná porota“ jeho výkon vyhodnotila) nebo poznávání
různých chutí.
Trochu nás mrzelo, že na setkání přišly pouze dvě maminky a ostatní rodiče se omluvili,
ale chápeme to… Řekli jsme si ale, že si to odpoledne užijeme a tak se taky stalo.
VI. B
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A co my na to?
An. R.: Byla to sranda, s rodiči jsme si prohlédli fotky z výletu, mezitím jsme chystali
talent show – samozřejmě i pro ně.
Z. M.: Nebylo to jen tak, hráli jsme hry, ochutnávali a poznávali jsme koření. I maminky
vyprávěly zážitky ze svých výletů.
T. Č.: Bylo to super!
D. P.: Stačili jsme si i bez elektřiny.
Mi. N.: Bylo to dobrý, plnili jsme různé úkoly, promítali jsme si fotky z výletu, něco
jsme snědli, zapili to džusem a minerálkou, dokonce přišly i dvě maminky.
Ma. N.: Moc se mi to líbilo, byla to legrace. Snědli jsme víc sladkostí než hosté
a společné dvě a půl hodiny utekly jako voda.
A. R.: Bylo to výborné – pití, jídlo a ty čokoládičky byly vynikající.
A co já na to?
B. S.: Z mého pohledu to byl bezva výlet. Byli jste (vy, zúčastnění – 15 dětí VI. B) fajn.
Ráda bych poděkovala i paní učitelce Magdě Jachnické. A snad příští rok to bude
podobné.
Mgr. Barbora Stránská
Na základě pozvání třídní
učitelky paní Mgr. Barbory
Stránské a celé třídy 6. B jsme
se čtvrtečního odpoledne dne
18. června 2015 zúčastnily
malého posezení s promítáním
fotografií ze školního výletu
této třídy. Každou fotografii
nám okomentovala nejen paní
učitelka, ale také všechny děti.
V průběhu tohoto setkání jsme
dostaly
malé
občerstvení
a měly jsme možnost zapojit se do her, které pro nás děti hezky připravily. Moc se nám
to líbilo, protože děti byly veselé, vtipné a hodné. Společně jsme všichni strávili
příjemné dvě hodinky. Jenom je možná škoda, že z řad pozvaných rodičů jsme tam byly
pouze my dvě. Celé třídě 6. B děkujeme a přejeme všem krásné prázdniny.
Ivona Hrubá a Vladimíra Pehalová
maminky
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Sportovní odpoledne 7.A
I v hektickém předvánočním čase si někteří rodiče našli čas a přišli si se svými dětmi
zasoutěžit na sportovní den do tělocvičny. Někteří tatínkové si zavzpomínali na školní
léta a rozhoupali kruhy málem až ke stropu. A fotbalová brána - to už pro ně byla
hračka. Nejmladší účastnicí byla Kačenka Dudíková, která sice nezvládla všechny
úkoly, ale spolu s Toníkem Kozlem se stala nejoblíbenější účastnicí našeho odpoledne.
Jana Pecenová

Školní poznávací zájezd - Amsterdam-Brusel-Londýn
Dne 31. května roku 2015 jsme se vydali na poznávací zájezd Amsterdam-BruselLondýn. První den jsme se sešli na parkovišti u školy. Rozloučili jsme se s rodiči
a mohli jsme vyrazit. V autobuse byla dobrá nálada, někdy až do té míry, že páni řidiči
nebyli moc nadšeni.
Kolem páté hodiny navečer jsme opouštěli hranice České republiky a v hlavách jsme
měli již krásy Amsterdamu. Ráno jsme se vzbudili v 7:00. Něco málo jsme si ještě dali
k snědku a vyrazili do centra. Zašli jsme se podívat na náměstí, na vyhlášené
amsterdamské kanály, do muzea voskových figurín a naši prohlídku jsme zakončili
plavbou vyhlídkovým člunem. Navečer jsme pokračovali v cestě do Belgie, kde jsme
přenocovali v příjemném hotelu Ibis.
Druhý den nás čekala prohlídka hlavního města Bruselu. Nejdříve jsme se vyfotily před
mnohonásobně zvětšeným modelem molekuly železa – Atomiem. Prohlédli jsme si
zajímavé historické památky, např. katedrálu svatého sv. Michala a sv. Gudely. Nemohli
jsme minout sochu „čůrajícího chlapečka“, která se považuje za jednu z největších
atrakcí. Vyspělost města byla znát na každém kroku, takže „hlavní město Evropy“ nás
potěšilo. Poslední naší zastávkou na cestě do Francie bylo krásné středověké město
Gent.
Večer jsme se ubytovali v hotelu v přímořském městě Dunkerque. Po snídani jsme
odjeli do blízkého města Calais a nalodili jsme se na trajekt. Cesta přes moře trvala asi
hodinu. V ranní mlze jsme zahlédli bílé útesy v Doveru a pokračovali jsme nerušeně dál
v cestě.
A konečně to bylo tady! To, na co jsme všichni celé ty měsíce čekali! Před zraky se nám
objevilo panorama anglického města Londýna! První, co jsme uviděli, bylo proslulé
London Eye (kolo). Vyfotili jsme ho a vydali jsme se do centra. Prohlédli jsme si Big
Ben, budovu parlamentu, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí a další významné
památky. Volný čas jsme využili na nákup dárků a suvenýrů.
Večer si nás vyzvedly hostitelské rodiny. Mně a mým dvěma kamarádům byla přidělena
jistá Maria Walker. Postupem času jsme zjistili, že se přistěhovala z amerického New
Jersey. I když rodina žila skromněji a Maria byla lehce „crazy“, dokázali jsme si najít
společnou řeč. Vtipnou součástí konverzace byla i „lekce českého jazyka“.
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Poslední den v Londýně jsme věnovali návštěvě Toweru. Tam jsme měli jedinečnou
možnost zhlédnout korunovační klenoty Spojeného království. Mrzelo nás, že se zde
nesmělo fotografovat, protože takové poklady nevidíte každý den… Od Toweru jsme
zamířili vyhlídkovou lodí po řece Temži do Greenwiche. Z hvězdárny, kterou prochází
nultý poledník, byl nádherný pohled na Londýn.
Blížil se večer a čekala nás dlouhá cesta domů. Na trajektu zpátky jsem sledoval hladinu
moře a říkal jsem si: „ Goodbye England, goodbye... “ Byl to opravdu fenomenální
výlet. Krásných vzpomínek budeme mít dost do konce života.
V úterý 16. 6. jsme si společně s rodiči zavzpomínali pří promítání fotografií a videí
na náš úžasný zájezd.
Vít Soukal, VIII. A

Promítání pro rodiče
Dne 18. 6. 2015 v 16:00 se uskutečnilo promítání fotografií pro rodiče žáků 9.A. Kuba
si připravil prezentaci fotografií ze zájezdu do Londýna, doprovázenou hudbou. Některé
ze snímků vtipně komentoval a dověděli jsme se spoustu zajímavostí. Damián pak
promítl fotky z jednodenního výletu do Prahy, jehož hlavním smyslem byla návštěva
sídla poslanecké sněmovny, ale také výšlap na Pražský hrad, procházka po Karlově
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mostě a prohlídka Staroměstského a Václavského náměstí. Fotografie z návštěvy Prahy
Damián opět pohotově komentoval, nezapomněl zmínit složení Parlamentu České
republiky, ani významné momenty z historie naší země.
Soňa Kouřimská

Projektový den na ZŠ Ořechov
Ve středu 3. 6. 2015 se na ZŠ Ořechov uskutečnil projektový den na téma „Ochrana
člověka za mimořádných situací“. Jde o námět, který se vzhledem k jeho důležitosti
pravidelně opakuje, ale přesto je o něj mezi dětmi stále velký zájem.
Letošní ročník umožnil všem zúčastněným aktivně se seznámit se základy první pomoci,
když na pěti stanovištích mohli ve spolupráci s ČČK vyzkoušet resuscitaci, zastavení
krvácení, ošetření zlomenin a popálenin, postup při poranění páteře, otřesu mozku nebo
komunikaci se zraněným, použití tísňových volání a mnohé další činnosti, které tento
obor zahrnuje. Kromě zdravotnických témat však všechny zaujaly i ukázky práce
místních hasičů, kteří předvedli tradiční slaňování a vyprošťování osob z havarovaného
vozu, či vystoupení záchranné kynologické organizace Sirius zaměřené na výcvik
záchranářských psů.

Pro žáky 2. stupně byl dále připraven pochod na trase Tolarova-křížek-VýhonDivadelní-Tolarova, kde při průchodu kontrolami přenášeli zraněného, házeli granátem
na cíl, poznávali topografické značky, určovali rostliny, testovali svoji fyzickou zdatnost
nebo se bavili při „navigaci lodi v bouři“.
I přes horké počasí tak můžeme říci, že projektový den splnil svůj cíl, neboť děti
zábavnou formou získaly návyky a znalosti, z nichž většinu je lepší nikdy nevyužít, ale
přesto je nutné je mít.
PhDr. Vojtěch Sojka
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Přijímací zkoušky
V letošním školním roce 2014/2015 se rozhodovalo o své budoucnosti celkem 39 žáků,
z toho 31 žáků z devátého ročníku (všichni byli přijati na zvolený obor v 1. kole), 1 žák
z 8. ročníku, 3 žáci ze 7. ročníku – přijati byli dva a 4 žáci z 5. ročníku, přijaty byly dvě
žákyně, a to jedna na gymnázium a jedna na umělecký obor – tanec). Více informací
o úspěšnosti či neúspěšnosti žáků nabízí uvedená tabulka.
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015
CELKEM

DÍVKY

CHLAPCI

39

23

16

9. ročník

31

17

14

8. ročník

1

-

1

7. ročník

3

2

1

5. ročník

4

4

-

v 1. kole přijato

36

20

16

ve 2. kole přijato

-

-

-

Podle druhů škol

CELKEM

DÍVKY

CHLAPCI

osmiletá gymnázia
umělecký obor
šestiletá gymnázia

1
1
2

1
1
1

1

čtyřletá gymnázia

5

3

2

odborné školy s maturitou

19

12

7

učební obory

8

2

6

státní školy a učiliště

31

15

16

soukromé školy a učiliště

5

5

-

Žáků
z toho:

z toho:

Mgr. Barbora Stránská

Přípravná třída
V novém školním roce 2015/16 bude naše škola otvírat přípravnou třídu. Přípravné třídy
základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.
O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného
zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.
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Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální 15. Tento nízký počet umožňuje
učiteli respektovat individuální potřeby každého dítěte.
Obsah vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu školy. Činnost ve třídě se
zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání ve škole. Rozvíjeny
jsou sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy,
časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti. Dítě
se seznamuje s novým prostředím školy, podílí se na školních akcích, některé úkoly plní
společně se školáky. Při nástupu do 1. třídy se tak neobjevují adaptační potíže.
Děti nejsou klasifikovány, na konci školního roku získá každé dítě slovní hodnocení.
Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin pro 1. ročník základní
školy. Samotná výuka končí v 11.30 hod.
Děti se mohou stravovat ve školní jídelně a navštěvovat školní družinu za stejných
podmínek jako žáci školy. Družina je v provozu ráno od 6.00 hod., odpoledne do 17.00
hod.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí stravné a poplatek za školní
družinu.
Dětem se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč na žáka za
jeden školní rok.
Mgr. Ivana Šmídová

Základní umělecká škola v Ořechově

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás prostřednictvím Ořechovského zpravodaje seznámil s činností,
výsledky vzdělávání a děním v závěru školního roku 2014/2015 v Základní umělecké
škole Ořechov.
Škola zorganizovala, nebo se podílela v končícím školním roce celkem na více jak 65
vystoupeních, na kterých prezentovala výsledky vzdělávání svých žáků. Výsledky
uměleckých soutěží jsem zmínil v předchozím vydání zpravodaje. Nutno podotknout, že
soutěže nejsou jediným a především rozhodujícím indikátorem kvality školy. Slouží
spíše k srovnání úrovně dovedností žáků a cest, kterou se základní umělecké vzdělávání
ubírá.
V rámci navazování kontaktů a přátelských muzikantských setkání žáků uměleckých
škol se nám v měsíci dubnu podařilo opět uspořádat klavírní trojkoncerty a spolupodílet
se na vystoupení v ZUŠ Brno Veveří a ZUŠ Orchidea Brno.
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V Ořechově se uskutečnil Taneční trojkoncert za účasti našich žáků z Modřic, ZUŠ
Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova. Taneční obor pod vedením MgA. Jany
Suché nabídl divákům jedinečný zážitek.
V měsíci květnu jsme uspořádali Májovou dechparádu. Vystoupila zde dechová kapela
naší školy Taškaříci a dechové orchestry ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Rosice. Naplněný sál
Kulturního centra Ořechov odměnil všech více jak 50 muzikantů zaslouženým
dlouhotrvajícím potleskem. Filosofii spolupráce a vzájemného poznávání žáků a škol
považujeme v dnešní době, zaměřené převážně a jen na výkony, pro naše žáky v rámci
výchovy a vzdělávání za podstatně přínosnější.
Rozjeli jsme se ještě i do Poličky, kde se konala soutěžní klavírní přehlídka, zaměřená
na dílo hudebního skladatele Bohuslava Martinů v místě jeho rodiště. Reprezentovaly
nás žákyně Julie Hroudná, Alžběta Slaná a Veronika Obdržálková a přivezly stříbrné
a bronzové pásmo. Děkujeme žákyním za výtečné výkony a MgA. Janě Šmídové za
skvělé pedagogické vedení.
V Brně na náměstí Svobody v rámci kulturních akcí „Brno – město uprostřed Evropy“
ve festivalovém programu „Mozartovy děti“ vystoupilo našeho klarinetové kvarteto.
V závěru svého příspěvku chci zmínit účast ZUŠ Ořechov na akci, která svým
významem zcela jistě přesahuje pomyslnou hranici působiště naší umělecké školy.
Pozorní čtenáři minulých čísel ořechovského zpravodaje vědí, že máme partnerskou
školu i v Dolním Rakousku v městě Hohenau an der March neboli Hohenau nad
Moravou. Jak už to občas bývá, někdy je třeba kousek náhody, štěstí, či být ve správnou
chvíli na správném místě. Díky partnerství s rakouskou hudební školou jsme tak dostali
nabídku na hudební příspěvek při slavnostní akci „Setkání tří zemí“. Jako reprezentanti
České republiky jsme měli dne 22. dubna možnost vystoupit přímo v Hohenau při
příležitosti výročí 20. let vstupu Rakouska do Evropské unie. Město bylo pověřeno
organizací této vrcholné akce jako pomyslný střed rozšířené unie se společnými
hranicemi České a Slovenské republiky. Pan Herbert Freitag, starosta města Hohenau,
nás oslovil a slovo dalo slovo. Byli přítomni vzácní hosté, dlouholetý spolkový kancléř
Dr. Franz Vranitzky, tehdejší eurokomisař Franz Fischler, velvyslanec České republiky
ve Vídni pan Jan Sechter, velvyslanec Slovenské republiky Juraj Machač, jejich
protějšky v Praze i Bratislavě. Celé setkání natáčela rakouská televize. Bylo velmi
příjemné učit moderátorku českou souhlásku „ř“, kterou musela použít při představení
klarinetového kvarteta naší školy Ořechov. Nakonec to ale zvládla na výbornou. Na
výsost povznášející pocit nastal, když byli hosté v sále vyzváni, aby povstali, a v podání
naší a rakouské hudební školy zazněla Óda na radost L. v. Beethovena jako oficiální
hymna EU.
Dovolte mi touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
naší školy za jejich práci, samozřejmě i našemu skvělému Sdružení rodičů a přátel školy
v čele s paní Irenou Pšeničkovou a přát všem klidnou a zaslouženou dovolenou. Škola se
nyní zhluboka nadechne a připraví se na školní rok 2015/2016. Žákům přejeme krásné
prázdniny a vám příjemné letní dny.
P. Křivánek, ředitel školy
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Dobrý den,
léto je již v plném proudu a většina z nás si užívá prázdniny a dovolenou. Po jejich
skončení se můžeme těšit na bohatý program, na který všechny srdečně zveme.
V pondělí 21. září v 18,00 hodin se můžeme těšit na setkání s Ing. Alešem Svobodou,
který nám přiblíží Brněnské podzemí se všemi jeho krásami a zákoutími. Autor
několika publikací nám v devadesátiminutovém programu představí svůj dvacetiletý
výzkum a zodpoví všechny otázky, které na něj budeme v této souvislosti mít.
Poněkud netradičně, v sobotu 26. září od 10 do 16 hodin se bude konat v prostorách
Obecní knihovny Projektový den pro děti. Pro velký zájem dětí o Noc s Andersenem
jsme se tentokrát rozhodli s dětmi pracovat již během školního roku a postupně je
krátkými úkoly a nápovědami přivést k tématu příští Noci s Andersenem, která se
uskuteční 1. dubna 2016. Během Projektového dne budou na děti čekat hry, povídání,
kreslení i hraní, na které zveme všechny malé i velké příznivce literární tvorby. Správně
zodpovězené úkoly, účast na Projektovém dnu a dalších aktivitách pak budou
podmínkou pro účast na Noci s Andersenem.
Protože většina sobotního programu je určena dětem, přichystali jsme pro všechny
ostatní na 17. hodinu cestovatelskou přednášku o Egyptě. Zcela netradičně bude před
Obecním sálem také nachystáno občerstvení, které připraví naši studenti VU3V.
První čtvrtek v říjnu v 9:30 začne zimní semestr Virtuální univerzity 3. věku. Zveme
všechny stávající studenty i nové zájemce, aby se s námi zúčastnili zajímavé a poutavé
cesty, která nás již potřetí provede zákoutími Dějin odívání, tentokráte ve 20. století.
Na rozdíl od předchozích semestrů, bude tento zakončen společnou „závěrečnou prací“,
kterou pak budeme společně prezentovat před ostatními konzultačními středisky v lednu
na Závěrečném setkání VU3V u Olomouce.
V pondělí 5. října v 17:30, se uskuteční v Obecním sále další literární večer s manžely
Walletzkými a jejich hosty. Tentokráte se blíže seznámíme s životem a dílem
významného českého básníka Vítězslava Nezvala.
V říjnu bychom rádi opět společně navštívili některé z brněnských divadel,
pravděpodobně Mahenovo nebo Janáčkovo, v závislosti na nabídce představení.
Na počátku září zveřejníme vybrané představení a pak již bude možné se v knihovně
přihlásit a uhradit vstupenku. Do konce roku bychom pak rádi navštívili ještě jedno
představení, pravděpodobně v Divadle Bolka Polívky.
Ve druhé polovině října či na počátku listopadu by se pak mělo uskutečnit představení
říčanských ochotníků s názvem „Pohádka“. Bližší informace pak oznámíme v rozhlase
a na internetu. Všem Vám přeji krásné a pohodové léto.
Mgr. Zdeňka Špryncová, knihovnice
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Umíte házet míčem na cíl, skákat salta na trampolíně nebo zvládnout lanovou „opičí“
dráhu mezi stromy? A co teprve chodit na chůdách nebo poslepu prolézat tunelem.
To všechno, a ještě další úkoly zvládlo 126 dětí přihlášených do soutěží na dětském dnu,
který pořádali již desátý rok členové Petang klubu na hřišti v Rybníčkách.
Účast dětí s rodiči byla velká
a všeobecně dobrou náladu nezkazila
ani bouřka, která na krátký čas změnila
hřiště v brouzdaliště. Voda se rychle
vsákla a o to rychleji museli soutěžící
projít všechna stanoviště, aby v cíli
získali diplom a odměnu v podobě
drobných dárků a sladkostí. Rodiče se
„odměňovali“ sami chuťovkami z grilu
i udírny.
Dětský den se vydařil. Všichni se už těšíme na další setkání na turnaji v petangu, který
se bude konat dne 5. září 2015 a potom samozřejmě nashledanou za rok na dalším,
stejně úspěšném dětském dnu.
Nováková, Petang klub
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Prázdniny! Slovo, které je v posledních dnech nejčastěji slyšet z úst kohokoliv z nás.
Dva měsíce volna se samozřejmě řeší i v našem mateřském centru. I my najedeme na
prázdninový režim. Budeme podnikat více výletů, procházek do přírody, abychom si
léta náležitě užili.
Ale ještě nám zbývá zrekapitulovat předchozí měsíce a akce, které jsme uspořádali.
V první řadě šlo o již zaběhnutou jarní a letní prodejní burzu oblečení pro děti. V měsíci
březnu jsme dostali možnost spolupodílet se na velikonočním jarmarku v místní
knihovně. Využili jsme toho a do kasičky nám přibylo pár korunek, z nichž dále
realizujeme naše nápady.
První jarní den jsme uvítali „ kytičkovým průvodem“, který byl zakončen diskotékou
v Orlovně. Poslední dubnový večer je ve znamení pálení čarodějnic a nezapomínáme na
to ani my. Na farské zahradě se sešli i bývalí členové Sluníčka a společně jsme poseděli.
Do našeho předletního programu spadá i Kuličkiáda, která se tento rok nesla v duchu
pohádky „ Červená Karkulka“. Hlavní poděkování patří paní učitelce Koubové a žákům
2. třídy, kteří nám předvedli svou verzi pohádky. V horkém odpoledni se nás sešlo dost,
abychom si to užili.
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Za velmi vydařenou akci můžeme také považovat exkurzi do místní hasičky. Děti si
prohlédly výstroj, poseděly v hasičském autě, ale hlavně si mohly vyzkoušet, jak
funguje hadice na vodu, což byla hlavní atrakce nejen pro děti.
Jelikož nám v září odchází do mateřské školy spousta dětí, zorganizovali jsme jim
zábavné odpoledne s klaunicí spojené s pasováním školkáčků. Děti si opekly buřtíky,
dostaly zvířátka z balónků, proběhlo i kreslení na obličej. Doufáme, že na tuto akci
budou všichni dlouho vzpomínat.
Mateřské centrum bude fungovat i přes letní prázdniny. Program bude ale přizpůsoben
aktuálním nápadům a počasí. Všichni se opět oficiálně sejdeme v září. Více informací
najdete na facebooku MC Sluníčko Ořechov.
Krásné prázdniny a hodně sluníčka ☺
Martina Hrdličková a Markéta Hloušková

24

Č
ČEESSK
KÝ
Ý SSV
VA
AZZ ZZA
AH
HR
RÁ
ÁD
DK
KÁ
ÁŘ
ŘŮ
ŮO
OŘ
ŘEEC
CH
HO
OV
V
Po velmi zajímavém zájezdu do Kroměříže na výstavu Horti komplex Kroměříž,
plánujeme další zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. Tento zájezd
se uskuteční 30. srpna. Odjezd autobusu bude v 6.00 hodin od Boží muky. V případě
změny odjezdu bude čas oznámen místním rozhlasem. Zájemci se mohou hlásit u paní
Marie Čoupkové, Polní 6, telefon 724 924 475.
Po velmi pěkných zkušenostech z minulých let se i letos uskuteční tradiční výstava
ovoce, zeleniny a květin ořechovských pěstitelů. Výstava se uskuteční v Kulturním
centru v Ořechově v neděli 20. září od 9.00 hodin. Na výstavě se může každý občan
pochlubit svými výpěstky i raritami ze svých zahrádek. Po loňské zkušenosti, kdy jsme
si mohli prohlédnout různé druhy květin, bylin, ovoce i zeleniny navážeme na novou
tradici a ovoce budeme vystavovat i v jiném skupenství, zejména v tom kapalném.
Svoje vzorky a výpěstky, ať už čerstvé, zkapalněné, zavařené, nebo jinak upravené
můžete přinést v sobotu 19. září od 14.00 – 19.00 hodin do kulturního centra. V případě,
že budete chtít, rádi pro vzorky přijedeme. Letošní výstava bude pořádána v rámci
spolupráce s včelařským spolkem. Na výstavě bude také soutěž o nejchutnější štrúdl
a nebo, chcete-li jablečný závin. Každá hospodyňka ho připravuje trochu jinak, a proto
Vás prosíme, zapojte se do této soutěže a upečte kousek pro tuto výstavu. Nejlepší štrúdl
bude odměněn.
Josef Němeček
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Pozvánka na medovou neděli
Včelaři z Ořechova a okolí chtějí našim občanům představit výsledky své práce
v letošním roce na propagační výstavě, kterou jsme nazvali medová neděle, a která se
bude konat v neděli 20. září v Kulturním centru obce Ořechov. Akci pořádáme společně
s organizací ČSZ v Ořechově pod záštitou Obecního úřadu. To, že výstavu pořádáme
společně se zahrádkáři, má i svůj symbolický význam. Vždyť naše včely opylují jejich
ovocné stromy a zeleninu a naopak jejich zahrádky poskytují pyl a nektar našim
včeličkám.
Hlavní včelařská sezona sice teprve vrcholí, nicméně již teď můžeme říci, že
v 1. polovině roku tohoto ukázala příroda včelařům, při srovnání s uplynulými dvěma
roky, svou vlídnější tvář a odměnila jejich celoroční úsilí příznivějšími snůškovými
podmínkami.
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Včelaři, kterým se podařilo úspěšně ochránit svá včelstva proti zákeřné varoáze, tak
mohou zásobovat naše spoluobčany kvalitním medem, o jehož prospěšnosti pro lidské
zdraví není pochyb. Za zmínku snad stojí i to, že cena tohoto místního medu je
významně nižší než cena medu v obchodních řetězcích a brněnských obchodech. Proto
se také u našich včelařů, obvykle již v podzimních měsících, zásoby medu k prodeji
povážlivě snižují. Přesto bychom rádi o medové neděli našim občanům poskytli jednu
z posledních možností zásobit se medem před podzimní nepohodou a zimními mrazy.
Vždyť takový lipový čaj s medem je při nachlazení a chřipkách nenahraditelným lékem.
A čerstvý chléb s máslem a medem je pochoutka, která se v poslední době podává
hostům k snídani ve všech světových hotelech.
Med však není ani zdaleka jediným darem, který včely lidem poskytují. Také další včelí
produkty jako propolis, mateří kašička, včelí jed a vosk mají velkou biologickou
hodnotu a prospívají lidskému zdraví. Využívají se v lidovém léčitelství
i ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Například propolis má dosud nedoceněné
vlastnosti v léčbě kožních onemocnění a zánětů.
Bohužel se všeobecně, a to ke škodě nás všech, o příznivých zdravotních účincích medu
a včelích produktů ví jen málo. V České republice není mnoho odborníků, kteří se v této
problematice nejen vyznají, ale dovedou o ní také zasvěceně vyprávět. Jednou z mála
takových je lékařka MUDr. Jana Hajdušková ze Severní Moravy, která už léta
zasvěceně informuje širokou veřejnost o mnohostranné prospěšnosti včel a jejich
produktů. Právě MUDr. Hajdušková bude hlavním hostem naší medové neděle
a v neděli 20. 9. ve dvě hodiny odpoledne bude o tom v sále Kulturního centra obce
přednášet a jistě i odpovídat na všechny dotazy. Pevně věřím, že naši občané její
vystoupení hojně navštíví.
I jinak bude náplň medové neděle velmi bohatá. Její začátek je naplánován na devátou
hodinu. Kromě informační výstavy úlů, včelařského nářadí a pomůcek, seznámíme
návštěvníky také s významem včel a včelařství pro společnost i s prací naší ořechovské
organizace. Ta dnes sdružuje více než sedmdesát členů z Ořechova, Hajan, Mělčan,
Moravan, Želešic a Brna. Máme mezi sebou i dva kroužky mladých včelařů, kteří se
rovněž pochlubí výsledky svého snažení. Pro děti budou připraveny i dílničky,
ve kterých si budou moci vyrobit něco pro radost.
Na výstavě proběhne také soutěž o nejchutnější med a medovinu, vystavovat i podávat
se budou perníčky, medové pečivo, med a medovina a pro žíznivější občany i medové
pivo.
Kromě již zmíněné přednášky budou po celý den promítány videokazety se včelařskou
tematikou a ukázkami z akcí naší organizace.
Dovolujeme si proto pozvat všechny naše občany na návštěvu medové neděle 20. září
a doufáme, že je dokážeme zaujmout, poskytnout cenné informace a chutnou
medovou nabídku.
Srdečně zve

Výbor ZO ČSV v Ořechově
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V letošním roce slaví Česká obec sokolská 90. výročí od otevření Tyršova domu a 25 let
nové společné práce pro obnovení Sokola. K tomuto jubileu probíhají po celé republice
v rámci celoročního projektu SokolGym 2015 různé sportovní a kulturní akce. K těm
nejvýznamnějším patří SokolGym v Praze, Sokolské Brno a Plzeňské slavnosti pohybu.
Pro uvedené akce bylo připraveno několik nových velkých skladeb, ze kterých si
cvičenky z TJ Sokol Ořechov vybraly skladbu Marie Frantové „Pro radost“. S nácvikem
skladby jsme začínaly na podzim minulého roku pod vedením starostky župy Jana
Máchala Lídy Ryšavé. I když se nám skladba velice líbila jak po stránce pohybové, tak
i hudební, v průběhu nácviků jsme zjistily, že je opravdu náročná, a že jen usilovným
a vytrvalým cvičením se nám podaří dosáhnout kýženého výsledku. Mnohdy jsme
propadaly pesimismu, ale nevzdaly jsme se. Výsledek se dostavil, o čemž svědčí i to, že
náš celek v počtu 16 cvičenek byl obsazován do prvních řad. Skladbu jsme poprvé
cvičily před veřejností v Ořechově 19. června na akci „Roztančená škola“ a dále
23. května v Praze.
Do Prahy jsme odjely již v pátek 22. května, poněvadž secvičování v sobotu začínalo již
v časných ranních hodinách. Ubytované jsme byly ve škole v historické části Prahy,
v bezprostřední blízkosti Karlova mostu, takže na zkoušky do Tyršova domu jsme to
neměly daleko.
Po celý týden od 18. května se v Praze konala řada akcí otevřených veřejnosti
a určených pro všechny generace. Na programu byly vzdělávací akce s různou sportovní
a zdravotní tématikou. Čtvrteční program, nazvaný Den pro zdraví, pak byl připraven
ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu.
Oslavy vyvrcholily slavnostním večerním programem v sobotu 23. května
Večerní slavnostní program byl zahájen úderem půl deváté, kdy Sokolská stráž
vpochodovala se státní vlajkou a prapory ke strážním kamenům Tyršova domu, na něž
vzápětí cvičenky z hromadných skladeb zavěsily pamětní věnečky. Poté krátce
vystoupila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která tak celý slavnostní program
zahájila. A pak se již na ploše střídala jednotlivá vystoupení: hromadné skladby, mezi
nimi i naše skladba „Pro radost“, vystoupení moderních gymnastek, pódiové skladby,
vystoupení experimentálního žonglování, ohnivé divadlo. Poté švýcarští hosté z klubu
TSV Rohrdorf předvedli ukázku cvičení na kruzích a jako závěrečnou skladbu diváci
zhlédli premiéru skladby „25 let znovu spolu”, která je průřezem sletových skladeb
mužů z novodobých všesokolských sletů, a která byla připravena pro tuto příležitost.
Do programu byl rovněž zařazen vstup projekce, kdy se na venkovní stěnu tělocvičny
promítaly záběry z otevření Tyršova domu před 90. lety. Dojem z celého programu byl
násoben ještě slavnostním osvětlením tělocvičny a projekcí starých záznamů z výstavby
budovy i ze sletů a dalších akcí. Ještě ten den kolem půlnoci jsme odjížděly domů.
Je nutno říci, že atmosféra byla výborná, všichni byli spokojeni - bezpochyby to byla
akce úspěšná.
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Sokolské Brno - tři dny naplněné sokolskou aktivitou
V tyto dny moravskou metropoli zaplavili sokolové. Od pátku 5. června do neděle
7. června jich sem téměř ze všech žup přijelo kolem čtyř tisíc na letošní druhou oficiální
akci celoročního projektu SokolGym 2015. Počtem účasti sokolských sportovců se tak
Sokolské Brno stalo nejpočetnější sokolskou akcí letošního roku. Sokolské Brno 2015 se
stalo pomyslným „sletovým poločasem”, když v červenci uplynou tři roky od XV.
všesokolského sletu 2012 a stejný čas uplyne do toho dalšího, XVI. všesokolského sletu
2018. Letošní Sokolské Brno ale především žilo jinými událostmi – 25. výročím
znovuobnovení Sokola a blížícím se termínem konání 15. světové gymnaestrády
v Helsinkách. A samozřejmě tím, co je typické pro sokolské akce – přátelským
setkáváním s lidmi, kteří vyznávají stejné životní hodnoty – ať již při společném
vystoupení v hlavním nedělním programu, nebo třeba v hledišti jako divák jiné události,
na něž bylo Sokolské Brno 2015 bohaté. Třídenní maratón s pořadateli, cvičenci
a návštěvníky odstartovalo již v pátek sluníčko, které se postaralo o parný „letní”
víkend.
V pátek byla v přízemí tělocvičny Sokola Brno I instalována putovní výstava „25 let
znovu spolu”, která mapuje přehled sokolské činnosti od obnovení Sokola v roce 1990.
Pro zájemce byla také v podvečer připravena krátká procházka městem s upozorněním
na významná místa z historie brněnského Sokola, na významné památky a stavby ve
středu města.
Pro veřejnost byla odpoledne připravena v Tyršových sadech akce „Děti, pojďte si hrát”,
na níž si menší děti v doprovodu rodičů vyzkoušely své dovednosti. Ke zdárnosti této
úspěšné akce přispěly i ořechovské cvičenky, které se tentokrát ujaly funkce pořadatelů.
Zatímco na hřišti Sokola Brno I probíhaly v sobotu secvičné hromadných skladeb, pro
širokou veřejnost byl připraven pestrý program. Od jedenácti hodin se v hale konala
přehlídka pódiových skladeb. Další přehlídka pódiových skladeb se v podvečer
v komponovaném programu „Křídla pod Špilberkem“ konala v pohádkovém prostředí
hradu Špilberk na Letní scéně, kterou zpestřili ukázkami své činnosti také členové
oddílu sportovní gymnastiky Sokola Brno I. I zde jsme si opět měly možnost
zopakovat funkci pořadatelů.
Široká brněnská veřejnost se mohla krátce po poledni blíže seznámit se sokolskými
aktivitami na akci „Olympijský šplh v Olympii”, v Brně-Modřicích. Široké veřejnosti
byla určena i další sobotní akce, „Sportujeme s Ústřední školou”, která se odpoledne
konala v příjemném prostředí parku pod Špilberkem. Akce nesporně splnila svůj smysl,
když jednotlivá stanoviště s ukázkami (a „možností vyzkoušet si to”) během dne
navštívila více než stovka účastníků. I zde se ale projevilo sobotní vedro a návštěvnost
stoupala s tím, jak slunce přestávalo pálit. Na sobotu pořadatelé připravili i kulturní
zážitky – projekci z divadelního vystoupení „Antigona” a koncert Symfonického
orchestru Sokola Brno I. Ze sportovních aktivit se v sobotu a v neděli konal turnaj
mládeže v beachvolejbalu, v neděli pak mohli účastníci Sokolského Brna sledovat
v hale Sokola Brno I mistrovství ČR ve sportovní gymnastice mládeže.
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Sokolské Brno 2015 vyvrcholilo v neděli odpoledne na stadionu Sokola Brno I
programem „Sokolové Brnu”. Zahájil ho slavnostní průvod (jehož trasa ale byla kvůli
příliš velkým teplotám výrazně redukována – řadil se až před stadionem). Na stadionu
po vztyčení vlajek zahájila program starostka hostitelské Sokolské župy Jana Máchala
sestra Lída Ryšavá a ke slavnostní atmosféře přispěla herečka Zdena Herfortová
přednesem veršů. A pak se již na ploše stadionu střídalo čtrnáct hromadných skladeb,
ve kterých se představili cvičenci různých věkových kategoriií – nejmenší děti, žactvo,
dospělí a senioři.
Ořechovské cvičenky se s velkou radostí a elánem předvedly v již zmíněné skladbě
nazvané příznačně „Pro radost“. Dle reakcí diváků a závěrečného nadšeného potlesku
jsme si s nadšením ale i dojetím uvědomily, že se skladba líbila a sklidila zasloužený
velký úspěch. Stála ta námaha za to!
Na závěr programu vystoupila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková,
která mimo jiné poděkovala cvičencům za hezký zážitek, který svými výkony divákům
poskytli, a za předvedené výkony.
Přátelská atmosféra a radost z opětovného setkání s cvičenci a cvičenkami ostatních žup
se nesly celým víkendem a byly znát nejen při společných zkouškách ale i při společném
posezení, kde jsme měly možnost zavzpomínat na veselé historky nebo si zazpívat.
Pokud je vaše představa o Sokolu ovlivněna starými zažloutlými fotografiemi z dob
vašich prarodičů, může Sokolské Brno 2015 tento obraz změnit. Sokol je moderní
organizace, která nabízí sportovní vyžití pro široké vrstvy obyvatel a zahrnuje
nejrůznější tradiční i novodobé sportovní aktivity.
Na závěr přeje TJ Sokol Ořechov všem krásné léto, pohodu, odpočinek, hodně
zdraví a životního optimismu a dětem pak hodně zážitků a zábavy po celé
prázdniny. A v září se opět těšíme na společné setkávání ve cvičebních hodinách
i výletech po celé republice.
Svatava Vašicová
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BBěěhh nnaa llyyžžíícchh
Běh na lyžích - sport, který se i přes nedostatek sněhu v posledních letech těší velkému
zájmu. Aby ne, vždyť snad každý z nás má na půdě či ve sklepě nějaké běžky. V září
2014 se v Ořechově zrodila odnož brněnského klubu SK SKOL Brno, který se výchovou
mladých běžkařů zabývá nepřetržitě již více než 40 let. Ořechovská "tréninková
skupina" čítá 14 aktivních členů a po celý školní rok se každý čtvrtek schází na
trénincích, z nichž se část odehrává venku a část v tělocvičně. Celoroční příprava se
skládá ze základů atletiky a gymnastiky, nechybí však ani spousta her a soutěží.
V prvním roce naší činnosti jsme stihli provětrat kola a kolečkové brusle, několikrát
jsem vyjeli za vodáckým dobrodružstvím, účastníme se přespolních běhů, navštívili
jsme lanové centrum a velká část ořechovských SKOLáků si s úspěchem vyzkoušela
i opravdové závody na běžkách. Přes prázdniny budeme odpočívat, ale poslední týden
v srpnu nás čeká týdenní soustředění - vstupní brána do nové sezóny. Na zmiňované
soustředění i pro následující celoroční činnost zatím přijímáme nové děti ideálně
od 1. do 5. třídy.
Tomáš a Petra
Kontakt: telecky.tomas@seznam.cz <mailto:telecky.tomas@seznam.cz>
tel: 734 202 222
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Výjezdy jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Ořechov
od 1. 1. 2015 do 9. 7. 2015
Dne 22. 1. 2015 byla jednotka vyslána k požáru osobního auta po dopravní nehodě mezi
obce Hajany a Želešice. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o zahoření v motorovém
prostoru u havarovaného osobního automobilu. Jednotka provedla uhašení, odpojení
akumulátoru, do příjezdu jednotky HZS prováděla řízení provozu na pozemní
komunikaci.
Dne 26. 2. 2015 vyslalo operační středisko HZS, jednotku JSDH Ořechov k nalomené
větvi stromu mezi obce Ořechov a Nebovidy. Po příjezdu na místo jednotka provedla
odstranění větve, řízení provozu a uklizení komunikace.
Dne 20. 3. 2015 vyjela jednotka k požáru rodinného domu do obce Silůvky. Průzkumem
bylo zjištěno, že se jedná o požár střechy a průjezdu domu. Jelikož se jednalo o rodinný
dům v řadové zástavbě, jednotka prováděla ochranu okolních domů a částečně hasební
práce, po příjezdu jednotky HZS Ivančice, byl požár zlikvidován.
Předběžná příčina: od elektroinstalace a předběžná škoda: 900.000,- Kč.
Dne 25. 3. 2015 vyjela jednotka k požáru trávy za stadionem v Ořechově. Po příjezdu
zjištěno, že se jedná o požár trávy a dalšího odpadu na ploše cca 3x2 metry. Požár byl
zlikvidován před příjezdem dalších jednotek. Požár beze škody.
Dne 30. 3. 2015 vyjela jednotka na žádost starosty obce oplachovat silnice v obci
Ořechov po zimním posypu. Jednotka provedla opláchnutí silnic po zametacím voze.
Dne 1. 4. 2015. Byla jednotka Ořechov vyslána ke spadlému stromu mezi obce Prštice
a Hlína, po příjezdu nalezen spadlý strom, který jsme pomocí motorové pily odstranili
a následně provedli úklid vozovky od větví.
Dne 1. 4. 2015 byla jednotka Ořechov vyslána k ulomené a zapíchnuté špici stromu
mezi obce Ořechov – Nebovidy. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o ulomenou
a zapíchnutou špici stromu hned vedle silnice, jednotka provedla odstranění špice
a následný úklid vozovky.
Dne 8. 5. 2015 vyjela jednotka v ranních hodinách k požáru osobního automobilu mezi
obcemi Ořechov a Mělčany, po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o zapálený osobní
automobil, který byl odcizen a následně zapálen. Příčina požáru: úmyslné zapálení,
předběžná škoda 300 000,Dne 16. 5. 2015 byla jednotka Ořechov vyslána k požáru střechy do obce Prštice. Po
příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár dřeva kolem zahradního grilu, který se
31

následně rozšířil na střechu přístavku, který se nacházel v těsné blízkosti grilu. Příčina:
nedbalost, předběžná škoda: 15.000,- Kč.
Dne 25. 5. 2015 vyslalo operační středisko jednotku Ořechov k požáru na poli do obce
Ořechov směr Hajany. Po cestě bylo zjištěno, že se požár nachází u křížku směrem na
Peregrínek. Jednalo se o požár balíků slámy, uskladněných na poli. Sláma byla určena
k mulčování. Příčina: úmyslné zapálení, předběžná škoda na blízkém kříži a posezení:
10.000,- Kč.
Dne 26. 5. 2015 byla jednotka opět vyslána k dohašení lokálních ohnisek, k Peregrínku,
které byly opět úmyslně zapáleny.
Dne 28. 5. 2015 operační středisko opět vyslalo jednotku Ořechov k požáru slámy ke
křížku směrem k Peregrínku, kde byla sláma opět zapálena úmyslně. Požár byl předán
policii ČR k prošetření.
Dne 7. 6. 2015 vyslalo operační středisko jednotku Ořechov k požáru trávy do obce
Prštice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy kolem vysílače
o rozloze 100x100 metrů. Příčina: nedbalost při spalování trávy, požár beze škody.
Dne 17. 6. 2015 byla jednotka vyslána k nalomené větvi mezi obce Ořechov směr
Nebovidy, větev byla odstraněna pomocí motorové pily.
Dne 4. 7. 2015 byla jednotka vyslána k požáru trávy mezi obce Ořechov – Silůvky, po
příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár strniště na poli o rozměrech cca 100x300
metrů, které bylo již oboráno traktorem z místního Agra.
Dne 9. 7. 2015 vyslalo operační středisko jednotku Ořechov k nakloněnému stromu
mezi obce Ořechov směrem na Nebovidy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
jedná o strom nakloněný nad silnicí ve výšce asi 5 metrů a nacházející se v katastru obce
Nebovidy. Strom byl odstraněn pomocí motorové pily. Po odstranění stromu se jednotka
vrátila zpět na základnu. Při cestě zpět, operační středisko odvolalo jednotku na požár
plastového koše na ulici Pavlíkova. Při našem příjezdu již byl požár uhašen místním
občanem, jednotka provedla ochlazení místa kolem požáru, a ocelové trubky, na které
koš visel. Příčina: odhozený nedopalek cigarety, požár beze škody.
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že jednotka vlastní lezeckou techniku a je vyškolena na
její používání, se kterou je schopna provádět kácení, případně ořezávání stromu ve
špatně přístupných prostorech, případně nebezpečně nakloněných (dle individuální
domluvy). Dále zásahová jednotka příjme do svých řad nové členy.
Požadujeme:
• Věk nad 18 let
• Zdravotní způsobilost
• Fyzickou zdatnost
• Časovou flexibilitu
• Ochotu pomáhat ostatním
32

Nabízíme možnost získání osvědčení:
• Prací ve výškách a nad volnou hloubkou
• Osvědčení používání motorových pil
• Osvědčení o používání dýchacích přístrojů
Bližší informace o výškových pracích a o přijímání nových členů na adrese:
sdhorechov@seznam.cz

Příspěvky občanů
MALÉ „ZAMYŠLENÍ“ – TENTOKRÁT NAD STROMY
Stromy – majestátní a krásní svědkové minulosti. Zdroj kyslíku, pastva včel, úkryt
ptáků, stín pro lidi v horkých dnech. Sady, parky, aleje i lesy v posledních létech značně
řídnou. Nevím, jestli se lidé stromům dříve více věnovali? Polámané a vyvrácené
uklízeli, aby je nahradili mladými stromečky, nenechávali je zarůstat a zahlušovat
plevelem. Obnova stromoví je těžká a zdlouhavá. Trvá léta, než takový strom vyroste.
Bývalo dobrým zvykem, že narozenému dítěti rodiče zasadili strom, aby vyrůstal s ním.
To byla pěkná tradice! Bylo by krásné, kdyby se ji podařilo znovu obnovit. Blízkost
stromů lidem pomáhá a ovlivňuje je. Povím vám o několika z nich.
Dub je stromem zdraví a síly. Podporuje naše rozhodování. Dodává energii a vitalitu.
Pomáhá těm, kteří trpí onemocněním vysokého krevního tlaku.
Borovice pomáhá při potížích dýchacích cest, při rýmě a kašli. Doporučuje se
astmatikům, alergikům a kuřákům.
Smrk zmírňuje revmatické a neurologické potíže. Dává pocit síly a dobrého zdraví.
Výborně působí na nervový systém.
Buk je vhodný pro ty, kteří trpí bolestmi hlavy a migrénami. Podporuje soustředění,
dává elán a dobrou náladu.
Bříza či jasan pomáhají zahánět smutek, deprese, starosti a problémy. Přinášejí dobrou
náladu a optimismus.
Lípa je stromem lásky. Podporuje v nás schopnost mít rád. Příznivě ovlivňuje srdeční
činnosti, proto je vhodná při srdečních potížích. Má omlazující účinek na lidský
organismus.
Vrba je naopak stromem smutku. Ale pomáhá při zažívacích potížích, zvláště při
onemocnění tlustého střeva.
Kaštan podporuje vyrovnanost, schopnost rozhodování a odvahu. Dává nám klid
a pohodu.
Třešeň, zejména v období květu, posiluje sexuální činnost.
Olše je strom mystiků a mágů. Příznivě působí na duševní činnost a meditaci.
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„Važte si stromů a věnujte jim alespoň trochu pozornosti.“
V herbáři se poučila a čtenářům Ořechovského zpravodaje předává Oldřiška Párová
O První velké světové válce v letech 1914-1918 a jejím dopadu na život našich
občanů v Tikovicích, Ořechově a Ořechovičkách
– I. část
Na přání řady našich občanů a Okrašlovacího spolku v Ořechově uveřejňujeme
v Ořechovském zpravodaji upravený text besedy, konané dne 24. února 2015 v sále
Kulturního centra v Ořechově.
Hned v úvodu musím poděkovat všem, kteří se snažili mne zásobit knihami, různými
tiskovinami i osobními vzpomínkami, zejména panu Ivanu Macíčkovi, paní Jitce
Peškové, panu Jaroslavu Cetlovi, paní Ivaně Šmídové, panu Luďkovi Peškovi, panu
Aloisi Vrbkovi a paní Zdeňce Špryncové. Hodně jsem se dočetl v publikaci Ořechovská
kronika z roku 1996 a nejvíce v dochované školní kronice z let 1914-1918, do které
tehdejší události pečlivě zapisovali ředitelé ořechovské školy. Současně vám musím
sdělit, že autorem myšlenky uspořádat toto setkání je předseda Okrašlovacího spolku
v Ořechově, pan Ivan Macíček.
V roce 1914 se politické i hospodářské problémy se stupňovaly nejen na území
Rakouska-Uherska, ale téměř v celé Evropě. Očekával se vojenský konflikt, jen se
nevědělo, kde, kdy a jak se to stane. A stalo se to 28. července 1914 – Rakousko
vypovědělo Srbsku válku.
Co tomu předcházelo, zapsal ředitel školy v Ořechově ve školní kronice:
Dne 28. června 1914 byl zavražděn v hlavním městě Bosenském – Sarajevě – následník
trůnu arcivévoda František Ferdinand i s chotí Žofií z Hohenbergů. Pro vysoké stáří
Jeho Veličenstva císaře pána zastupoval jej arcivévoda František Ferdinand při
důležitých výkonech. Také tentokrát jel v zastoupení císaře pána k velkým manévrům
vojenským, které se v Bosně konaly. Prosakovaly sice pověsti, že cesta ta jest
s nebezpečím spojena, poněvadž jisté vrstvy v sousedním království srbském neustále
brojily proti provedenému připojení Bosny a Hercegoviny k říši Rakouské. Přes tyto
varovné hlasy vydal se arcivévoda – následník do Bosny a navštívil po skončených
manévrech hlavní město Sarajevo. Jeda v automobilu k návštěvě radnice, stal se
předmětem atentátu. Sazeč jeden hodil po něm pumou. Arcivévoda odrazil ji rukou
a puma vybuchla teprve za ním, tak, že zůstal on i vznešená choť jeho - která stále po
jeho boku dlela – neporušen. Jen dva z jeho družiny, jedoucí v druhém automobilu, byli
lehce raněni. Arcivévoda pokračoval ve své cestě, vykonal návštěvu na radnici a vraceje
se odtud, nařídil, že zajede do nemocnice navštívit raněné členy své družiny. Na rohu
ulice, když automobil jel volněji, přiskočil mladý student a dvěma ranami
z browningovy pistole těžce zranil pana arcivévodu i vznešenou jeho choť, tak těžce, že
za několik okamžiků na to oba bez bolesti a klidně skonali. Oba útočníci byli Srbové.
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Policie ihned je zatkla a měla co dělati, aby je uchránila před rozhořčenými zástupy
věrného lidu.
Když zpráva o hrozném skutku podána byla Jeho Veličenstvu císaři pánu, zalkal těžce
zkoušený, šlechetný, stařičký mocnář a posteskl si:“ Což opravdu nemám býti ničeho
ušetřen? Doufejme, že žádný z viníků zaslouženému trestu neujde.“
Dne 23. července 1914 podalo Rakousko Srbsku notu, v níž přesně stanoveny byly
podmínky, jimiž se Srbsko má říditi, aby stálému znepokojování konec byl učiněn.
Odpověď měla býti do 48 hodin podána. Srbsko podalo dne 25. července 1914 odpověď,
která však nebyla uspokojivou, a proto nařízena byla dne 26. července 1914 částečná
mobilizace a dne 28. července vypovědělo Rakousko Srbsku válku.
Poněvadž pozorováno, že v Rusku prováděna jest mobilizace, vyzvalo Německo Rusko,
aby zastavilo mobilizaci. To se nestalo a proto 31. července 1914 nařízena v Rakousku
všeobecná mobilizace do 38 roků. Před večerem oznámeno bylo obecnímu
představenstvu v Ořechově, aby bylo připraveno a očekávalo příchod zvláštního
vyslance od c. k. okresního hejtmanství, který přinese určité zprávy. To rozproudilo
celou obec a všude stály houfy rokujících. Bylo již pozdě večer a dosud nebylo nikoho.
Teprve pozdě v noci, kolem dvanácté hodiny, přijel automobilem úředník c. k.
okresního hejtmanství, který přinesl příslušné provolání – „císařský manifest“ - dnes
je známe pod názvem „Mým národům“ - , které mělo býti hned veřejně vyhlášeno.
Někde bubnovali hned v noci, u nás teprve rozhlášeno časně ráno, že všichni vojenskou
službou povinní až do 38 let mají se ihned dostaviti ke svým vojenským oddílům. Z naší
školy nastoupili službu vojenskou dva učitelé (Dreml Jan a Havlík Albert), z Tikovic
také dva (Hladůvka Václav a Kyselka Jaroslav), z celého Brněnska 75 učitelů. Později
povolán byl od nás učitel Fr. Pokorný a z Tikovic učitel O. Sadovský. Z kárné výpravy,
kterou podniklo Rakousko proti Srbsku vypukla napřed evropská a pak světová válka.
Vypovědělo totiž válku:
2. 8. - Německo Rusku
4. 8. - Anglie Německu a Německo Belgii
5. 8. - Rakousko Rusku
6. 8. - Srbsko Německu
7. 8. - Černá Hora Rakousku
12. 8. - Černá Hora Německu
25. 8. - Japonsko Německu
11. 8. - Portugalsko po boku Anglie a Německa
Bojují tedy na jedné straně Rakousko a Německo (asi 5 milionů vojska), na druhé straně
Srbsko, Černá Hora, Rusko, Francie, Belgie, Anglie (asi 8 milionů vojska).
V prvních týdnech války se prováděly odvody koní, nucené dodávky obilí a soupis
veškerého dobytka.
A nyní nahlédněme opět do místní školní kroniky:
Válečný stav měl dále značný vliv na ceny obilí a mouky. Rok 1914 byl v první polovici
léta suchý a následkem toho ne zvlášť úrodný. Proto byla za krátkou dobu mouka
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prodávána za dvojnásobnou cenu a pšenice nebyla k dostání vůbec. Stát nařídil, aby se
čistá pšeničná mouka neprodávala, nýbrž aby se míchala. Proto se mlel na mouku nejen
ječmen, ale mouka byla připravována také ze sušených bramborů. Aby pak spekulanti
situace nezneužili a s potravinami lichvu neprováděli, byly ustanoveny maximální ceny,
nad něž nikdo prodávati ani kupovati nesměl. A tím byl učiněn stálému zdražování
potravin konec. Tím však nebyl učiněn konec potížím. Nepřátelské státy, zvláště Anglie
chtěla využíti své převahy na moři a učinila pokus uzavříti veškeren dovoz jak do
Německa, tak i do Rakouska, aby tím nastal v našich zemích nedostatek a tím byly
donuceny k míru. Aby se tak státi nemohlo, byly sepsány ihned veškeré zásoby obilí
a mouky a ustanoveno, že se nesmí spotřebovati více mouky než 300 gramů denně pro
jednu osobu. Dále bylo zakázáno péci drobné pečivo (rohlíky atd.) a peče se pouze
jednotný chléb. Ten se prodává pouze na úřední chlebové známky. Jenom cestující,
který se vykáže jízdním lístkem toho dne, dostane v nádražních restauracích chléb.
Tím, že zabráněn cizozemský dovoz, nastává nedostatek válečného kovu (mosaze, mědi,
cínu, zinku atd.), a proto podnikají se sbírky odpadků těch po domcích. Žáci vyšších tříd
jdou v určený k tomu den dům od domu a nepotřebné kovy sbírají a ve škole odvádějí.
Všeobecně zajímavo jest, že po vypuknutí války nastala taková nouze o drobné peníze,
že v Brně nebylo kde proměniti 10 korunu a tím méně dvaceti nebo stokorunu. Přišel-li
kdo kupovati nebo poručil-li si v hostinci jídlo nebo pití, ptali se napřed, má-li drobných.
Aby tomu nedostatku bylo odpomoženo, vydány byly papírové dvoukoruny, které ihned
nápravu zjednaly. Příčinou bylo především bezrozumné jednání některých strašpytlů,
kteří kovové peníze ukrývali, druhou příčinou bylo, že spousty vojínů, kteří v městech
většinou v hostincích trávíce, větší mince měnili a s drobnými penězi odejeli.
Ze značného počtu vojínů v bojích se nalézajících z našich obcí podstoupili do dneška
hrdinskou smrt na bojišti:
František Ryšavý (syn rolníka Antonína Ryšavého z čísla 10 „v Koutě“) raněn byl
šrapnelem do boku 12. října a zemřel v Krakově 22. října 1914.
František Janek, ženatý, dělník, zemřel na úplavici hned v září 1914 v Prostějově, zpráva
o tom přišla až v listopadu a domobranec Matěj Novák zemřel začátkem prosince téhož
roku několik hodin po svém poranění.
Jelikož veškeré schopné mužstvo od 18 do 42 roků jest v boji, nastal nedostatek
pracovních sil k obdělávání polí. Poněvadž však zde právě jest zapotřebí náležité
opatření učiniti, aby zmařeno bylo úsilí nepřátel, které nás chtějí vyhladověti, proto
povoluje se každému, kdo si toho přeje, používati žactva ku pomoci při obdělávání polí.
Tím bude umožněno dobře a v čas pole obdělati a nezdaří se tedy nepřátelský úmysl
vyhladovění.
Dnes – 15. dubna 1915 – jest stále studeno, sotva pět stupňů a ráno bývá pravidelně dva
nebo tři stupně pod nulou. Zaseto sice většinou je, ale potrvá-li toto počasí, ozimy
vymrznou a jaře ustydnou. Mimo to hrozí pořád ještě zhouba od myší.
Co toto píši, vyzvání hrany již šestému vojínu z Ořechova, mezi nimiž je i můj syn
Bohumil Kyselka, který padl dne 17. února 1915 v bojích karpatských, střelen byv
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strojní puškou do hlavy. Napřed byl jen raněn na hlavě a když, obvázav ránu, dále vedl
svůj oddíl, zasažen sedmi ranami klesl mrtev. Ve svém privátním životě připravoval se
k profesuře a dokončoval právě státní zkoušky a doktorát filosofie. Poněvadž byl
vynikajícím hudebníkem a kritikem hudebním, věnovaly mu všechny pražské listy –
kdež dosud působil – vřelou vzpomínku.
Teď už všichni víte, že autorem textu ve školní kronice byl vynikající ředitel, pedagog
a dobrá duše naší obce, pan František Kyselka, autor také Rodinné kroniky, která vyšla
tiskem a mnozí z vás ji jistě máte ve své knihovně.
Ale pokračujme v četbě školní kroniky:
Šestý padlý vojín jest Hladůvka Alois, syn po zemřelém Josefu Hladůvkovi, dělníku
v Ořechově. Raněn byl též na severním bojišti a v nemocnici poranění podlehl. Další
obětí války byl druhý můj syn Jaroslav Kyselka. Před válkou působil jako učitel
v Tikovicích. Dne 1. srpna 1914 zároveň s Bohumilem nastoupil vojenskou službu jako
jednoroční dobrovolník. Důstojnickou školu prodělal v Brně u c. k. zeměbranského
pluku, načež přeložen byl do Tyrol. Začátkem června 1915 odtáhl jako kadet na bojiště,
u Lvova se roznemohl a poslán zpět. Ležel v nemocnici v Medyze, Přemyšlu
a Myškovicích, načež transportován do Brna. Tam propukl u něho silný cholerový tyfus
a dne 18. července 1915 zemřel. Mezitím časem dostal jsem vyrozumění, že pro statečné
chování přiřknuta Bohumilovi medaile pro statečnost I. třídy a byla mně také doručena.
Brzy po něm podlehl v nemocnici v Haliči svému zranění Jan Ryšavý, syn Jana
Ryšavého, rolníka z Ořechova č. 54. Dalším v řadě byl Janek Josef, bratr výše
jmenovaného Janka Františka, syn rolníka téhož jména č. 67. Byl na srbském bojišti
raněn a ve Vídni v nemocnici zemřel. Divnou náhodou jest, že z obou přiškolených obcí
(Ořechoviček a Hajan) není dosud nikoho mezi mrtvými.
K dosavadním nepřátelům říše naší přidal se koncem května nový zrádný, dosavadní
spojenec – Italie. Tento zrádný spojenec využitkoval skoro rok trvající již válečné doby
ku svému vyzbrojení a snad i ku získání zkušeností, načež vypověděv válku zákeřnicky
naši říši napadl. Vrhl se na jižní Tyroly, útočí na hranicích Korutanských a zvláště
usilovně napadá Gorici a činí výpady na řece Soči. Avšak statečné naše vojsko účinně
odráží veškeré útoky, takže plán nepřátelský stále více a více se hroutí. Domnívali se, že
v několika dnech budou v Terstu a zatím nedobyli a bohdá že nedobudou ani pídě naší
půdy. Boje na italské frontě jsou zvláště obtížné pro neschůdnost tamější krajiny. Přesto
však tyrolští střelci – zvyklí nebetyčným horám – tak i naše pluky z rovin, konají divy
udatenství.
Text zpracoval Leonard Walletzký
Pokračování v příštím Ořechovském zpravodaji

37

65 let od založení Jednotného zemědělského družstva
V Tikovicích bylo založeno JZD na ustavující schůzi v hostinci „U Kozlů“ dne
20. června 1950. Byl zvolen osmičlenný přípravný výbor. Zakládajícími členy se stalo
34 občanů. Z těchto členů velká většina pole vůbec nevlastnila. V Ořechově
a Ořechovičkách bylo založeno JZD v hostinci „U Fasurů“ dne 8. srpna 1950. Byl
zvolen devítičlenný přípravný výbor. Zakládajícími členy se stalo 69 občanů. Také zde
velká většina členů nevlastnila půdu. Bylo mezi nimi mnoho žen v domácnosti. Uvedená
družstva byla „menšinová“ s malým počtem členů. Ke vstupu velké většiny zemědělců
do družstva došlo v srpnu 1957 za silného nátlaku úřadů a za účasti dělnické milice
a dělníků z různých továren. Před 55. léty bylo zahájeno provádění projektu
„Hospodářsko-technické úpravy půdy“. Dne 15. srpna 1960 posoudilo projekt,
vypracovaný Agroprojektem Brno, představenstvo JZD a na členské schůzi projekt proti
třem hlasům byl schválen. První buldozer zahájil práci dne 13. září 1960 v katastru
Tikovice. Později i na ostatním katastru pracovaly další čtyři buldozery. Vytvoření
honů, vykácení stromů, zahrnutí úvozů a zmol, rozorání mezí, cest, vytvoření cest
nových, bylo hlavní příčinou, proč se tak velice změnil vzhled naší krajiny kolem obcí.
Do současné doby se podařilo částečně vzhled krajiny změnit. Byly vybudovány
asfaltové cesty, koridory s vysázenými stromy pro odvod vody v případě silných dešťů.
Dnes můžeme na těchto cestách spatřit při vycházkách nejen dospělé, ale i sportovce,
maminky s kočárky a jejich ratolestmi. Nedávno se využila pro pouť nová cesta
lemována stromy na „Peregrín“. Za několik let, až stromy dorostou, bude ráz krajiny
kolem obce tvořit překrásnou tvář přírody, kterou člověk ke svému bytí dennodenně
potřebuje.
V následujícím přehledu (podle soupisu zvířat ze dne 31.12.1954), tedy před 60. léty
byly v Ořechově tyto stavy zvířat:
Slepice
Husy
Kachny
Krůty
Kozy
Prasata celkem
Skot celkem
z toho krávy
koně

JZD
204
134
76
31
6

Soukromý sektor, rolníci
6497
406
139
26
421
1754
625
309
194

Je neskutečné, jak během šedesáti let zvířectvo ze dvorů, chlévů zmizelo. Kolik
zabíjaček bylo během zimních měsíců? O tom by mohl vyprávět pan Jaroslav Vaněk
ze Svadilova. V současnosti je to jenom několik vykrmených prasat. A kde jsou krávy
a koně? S koňmi můžeme spatřit jenom pana Vladimíra Dvořáka a Františka Hrona.
Zpracoval Mgr. Jiří Poledňa
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Před sedmdesáti léty…
V tomto roce si připomínáme 70 let od konce II. světové války. V naší obci jsme
25. dubna k tomuto výročí na pohřebišti Rudé armády za velké účasti přítomných
věnovali pietní vzpomínku. 26. dubna byla v Kulturním centru uspořádána beseda
věnovaná průběhu osvobozování tehdejších našich obcí. Současně byl promítnut film
Jana Křivého „Duben 1945“. Po osvobození 24. 4. 1945 obce ležely v troskách, domy
vypáleny a v sutinách. Vypálených, vybombardovaných, úplně zničených zůstalo
v našich obcích 234 domů a několik veřejných budov. Velkou odpovědnost za obnovu
obcí nesly orgány obce. Řídily konsolidaci všedního života, chod obcí. Byly ustaveny
Místní národní výbory a na veřejných schůzích občanů byli zvoleni předsedové MNV.
V Ořechově se stal prvním předsedou MNV MUDr. Edvard Fridrich, v Ořechovičkách
učitel Ing. Karel Plešek a v Tikovicích Karel Brabec. MUDr. Edvard Fridrich se
16.7.1945 vzdal funkce. Předsedou se stal Čestmír Šenkýř. Ten v září 1945 nastoupil
vojenskou službu, na krátkou dobu do 31.10.1945 byl zvolen Metoděj Macíček.
Od 31.10.1945 byl předsedou zvolen Jaromír Smejkal, který vykonával funkci až do
roku 1948. Po únorových událostech v roce 1948 z politických důvodů byl funkce
zbaven.
25. a 26. srpna 1945 navštívili naše zničené obce představitelé vlády ČR. Byl to
ministerský předseda Zdeněk Fierlinger v doprovodu představitelů zemského národního
výboru. Ministr Julius Ďuriš v doprovodu své manželky a zemědělského referenta
Životského. Všichni byli velmi dojati utrpením občanů za války a prohlásili, že vláda
poskytne finanční pomoc při budování zničených domů a zejména při výstavbě nové
školy. Jaké bylo politické rozvrstvení po roce 1945 lze vyčíst z následujícího přehledu.
V prvních volbách do Ústavodárného národního shromáždění v našich obcích byly
odevzdány tyto hlasy:
Politická strana
Čs. strana lidová
KSČ
Čs. strana soc. demokratická
Čs. strana národně-socialistická

Ořechov
208
123
39
157

Ořechovičky
109
182
25
138

Tikovice
195
115
17
141

Zpracoval Mgr. Jiří Poledňa

V Ořechově máme další divadlo – Divadlo u stolu
Vzniklo již před několika lety v souvislosti s realizací zejména literárních besed,
pořádaných pro naše občany Obecní knihovnou. Literární besedy jsou vytvářeny formou
„Divadla u stolu“ s předem připravenými a dramaturgicky upravenými texty, aby co
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nejvíce vynikla dramatičnost a působivost autorova díla, doplněná o zajímavosti
ze života autora a doby, ve které žil a tvořil.
Občané naší obce už mohli vidět besedy o K. J. Erbenovi, B. Němcové, P. Bezručovi,
J. Haškovi, J. Nerudovi, B. Hrabalovi a v nedávné době besedu o „První světové válce
1914-1918 a jejím dopadu na život našich občanů v Tikovicích, Ořechovičkách
a Ořechově“.
Divadlo u stolu dokonce dostalo pozvání do muzea v Kyjově, kde uskutečnilo besedu
o Bohumilu Hrabalovi v rámci kyjovské muzejní noci s názvem „Bohumil Hrabal
známý a neznámý aneb příliš hlučné muzeum“ a je možné konstatovat, že úspěšně.
V letošním roce je plánovaná beseda – Divadlo u stolu - o Vítězslavu Nezvalovi a další
o Janu Werichovi.
Divadlo u stolu má čtyři interprety: Olgu Lhoteckou, Ladu Badinovou, Zdenku
Walletzkou a Leonarda Walletzkého.
Leonard Walletzký

Něco mě nutí k zamyšlení proč ????

Nařezané větve u dozrávající třešně na ulici Výhon, červenec 2015
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Poničená fasáda školy stavební pěnou, červenec 2015

Polámané okrasné keře na ulici
Kyselkova, červenec 2015
Polámané lípy za ulicí Nová, 6/2015
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Podpálené balíky slámy, zničený kříž, lavička a stromy na cestě k Peregrinku, 6/2015
„Pevně doufám, že tyto činnosti lidem, kteří je vykonávají, přináší aspoň kousek pocitu
sebeuspokojení a radosti“, jinak nevím, proč by to dělali. Nám ostatním spíš nad tímto
chováním zůstává rozum stát a přináší nám to spíše pocit smutku.
Tomáš Dudík
Dne 19. 7. 2015 se ve dvě hodiny ráno rozezněla Ořechovem siréna. Ořechovští
a židlochovičtí hasiči přijeli bojovat s úmyslně založeným požárem zahradního domku
manželů Poledňových. Kromě úložiště zahradního náčiní sloužil domeček jako včelín.
Té noci v něm přišlo o život několik tisíců vyšlechtěných včel. V celé délce rozstřihnutý
plot svědčí o místě násilného vniknutí na místo činu. Informaci, která povede k dopadení
žháře, rádi odměníme. Poledňovi, 607 640 505.
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Různé

Na kolech kolem Ořechova – sportovní a soutěžní
odpoledne pro děti s rodiči se bude konat v neděli
13. září 2015. Start v 15 hodin u orlovny.
Nakonec opečený špekáček. Pořádá Orel Ořechov.
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Obec Ořechov vyhlásila soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných domů
Soutěžilo se v těchto kategoriích:

- nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu
- nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií
- nejkrásnější výzdoba předzahrádek

Výherci získali od Obce Ořechov zahradnický dárkový balíček v hodnotě 1000 korun.

Výsledky soutěže:
Nejkrásnější výzdoba oken - dům na ulici Tikovická – Floriánovi
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Výsledky soutěže:
Nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií - dům na ulici Polní – Trenzovi

Výsledky soutěže:
Nejkrásnější předzahrádka - dům na ulici Bašty – Frantovi
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Placená inzerce

BEZPEČNOSTNÍ
AGENTURA
HLEDÁ VRÁTNÉ DO OSLAVAN A ZBÝŠOVA

70,-KČ/HOD (ČISTÉHO)
10-15 000,- KČ/MĚSÍC
BENEFITY: OŠATNÉ, STRAVENKY
VOLEJTE: 725 445 944 od 9 do 12 h, DRAHOVZALOVÁ
45
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O
Ořřeecchhoovvsskkýý zzpprraavvooddaajj vvyyddáávváá::
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278
Ev. č. MK ČR E 1013
V roce 2015 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.
Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 2/2015: srpen 2015.
Uzávěrka příspěvků třetího čísla zpravodaje roku 2015 je 3311.. řřííjjnnaa 22001155.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: eekkoonnoom
m@
@oorreecchhoovvuubbrrnnaa..cczz..
Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. Za správnost údajů uvedených
ve článcích Ořechovského zpravodaje odpovídají jejich autoři.
Možnost inzerce:
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH.

******************************
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