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Pohled na stadion z dronu

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
tak nám konečně napršelo, skončila úmorná vedra, děti již chodí do školy,
zkrátka… podzim je tady. Pro mne je září nejkrásnějším měsícem v celém roce.
Čas babího léta, vůně dozrávajícího ovoce, vinobraní, burčák, prostě nádhera.
Ale dost již o tom, co mám rád, to není podstatné. Jako starosta obce dostávám
odměnu za to, aby fungoval úřad a obec se dále rozvíjela a vzkvétala. A to se,
myslím, celkem daří. Opravilo se parkoviště před zdravotním střediskem,
prostranství u kostela Všech svatých a parkoviště u orlovny. Vzhledem k tomu,
že orlovna je hojně využívána jak našimi občany, tak i lidmi z blízkého okolí,
tak nám tu parkovací místa schází. Škoda, že plocha není větší alespoň o deset
parkovacích stání.
Dále jsou to úpravy na Svadilově. Klidné, trochu opomíjené ulici, kterou mnozí
naši občané v životě ani neprošli. Když se začala opravovat její první část
a přišel jsem s tím, že zde bude vybudován nový chodník, vzpomínám si na
slova jednoho zde bydlícího občana: „Na co děláš chodník? Tady všichni
chodijó od jak živa po silnici.“ Ale jen se chodník vybudoval, celá ulice po něm
chodí. Je kolikrát těžké přesvědčit občany, že to, co pro ně děláme, je proto, aby
to měli před svými domy hezčí, bezpečnější a modernější. Takže, teď mají na
ulici Svadilov nový asfaltový povrch, nové odvodnění dešťové vody, parkovací
stání, chodník a nezapomněli jsme ani na vysázení veřejné zeleně. Druhá část
opravy ulice by měla začít v listopadu.
Také byl proveden nový chodník na ulici Tikovická, Bakešova a Ořechovičská,
parkovací stání včetně vjezdů na ulici Pavlíkova a byl dokončen chodník na
ulici Kerendov.
Největší letošní akcí je ale vodohospodářské dílo „Mokřad Na dolinách“,
o kterém občané mnoho neví. Předmětem projektu je vytvoření větší mokřadní
plochy tvořené soustavou vodních tůní na ploše 7,34 ha. Stálá vodní plocha by
měla být 2,1 ha a v době zaplavení až 5 ha. Stálý objem vody ve vodních tůních
je 15 900 m3, při maximálním zaplavení je to až 57 820 m3. Bude přemístěno
celkem 50,6 tisíc m3 zeminy. Prostor mokřadů bude ukončen betonovým
vzdouvacím objektem, který bude umístěn bezprostředně pod soutokem vodního
toku Lejtna a potokem, který protéká Tikovicemi. Tímto umístěním bude
zachycena veškerá dešťová voda z Ořechova, a též zajištěn stálý přítok z ČOV
(asi 200 m3 za den). V mokřadech bude provedena také výsadba doprovodné
zeleně volené z vhodných domácích druhů keřů a stromů. Celkem by mělo být
vysázeno 170 stromů a 2 600 keřů. Rozpočet na investiční akci činí 20 mil. Kč
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a je plně hrazen z Evropské unie a národních fondů. Já osobně pevně věřím, že
to bude nový krásný krajinotvorný prvek, který bude zároveň vyrovnávat stavy
podzemních vod a povede k větší biodiverzitě naší krajiny. Ukončení se plánuje
v říjnu tohoto roku.
Vážení občané, dne 5. a 6. října se konají volby do zastupitelstva obce. Proto
Vás všechny prosím, přijďte k volbám a vyberte z kandidátek takové lidi, kteří
budou zárukou dalšího rozvoje obce a kteří následně ze svého středu
zodpovědně vyberou nového starostu. Já osobně přeji občanům takového
starostu, který bude obec dále rozvíjet ve prospěch nás všech, neboť, jak nás
historie učí, takových starostů, za kterých se nedělo nic a obec stagnovala, jsme
měli také dost.
Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně krásných podzimních dnů, hodně štěstí
a spokojenosti v osobním životě.
Váš starosta Josef Brabenec

Mokřad Na dolinách
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Úprava na ulici Bakešova

Ulice Svadilov
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Blahopřání našim jubilantům
Srdečně gratulujeme všem jubilantům, kteří se v měsících dubnu
až srpnu 2018 dožili významného životního jubilea
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Informace obecního úřadu
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU
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 získávají od Obce Ořechov zahradnický dárkový balíček v hodnotě
1000 korun.
Děkujeme nejen výhercům, ale také Vám všem, kteří se o své domy
a předzahrádky s láskou staráte a přispíváte tím k hezkému vzhledu naší obce.
Na následujících stránkách se podívejte na fotografie vítězů soutěže a výběr
ostatních zdařilých úprav.
Nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu – rodinný dům – ulice Ježkov
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Nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií – rodinný dům – ulice Brněnská

Nejkrásnější výzdoba předzahrádek – rodinný dům – ulice Polní
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Další zdařilé úpravy – ulice Bašty

Ulice Kerendov
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Žádáme rodiče novorozených dětí s trvalým pobytem v obci Ořechov, kteří se chtějí se
svým dítětem zúčastnit „Vítání občánků“, které se bude konat v dopoledních hodinách
v sobotu dne 1. prosince 2018 v obřadní síni Obce Ořechov na ulici Zahradní 1, aby
tuto skutečnost nahlásili na Obecním úřadě Ořechov, a to nejpozději
do 16. listopadu 2018.
Přihlásit se můžete předložením vyplněného formuláře – Přihláška na Vítání občánků
(formulář naleznete na webu obce nebo ho lze vyzvednout na obecním úřadě).
Přihlášku na „Vítání občánků“ nám ve výše uvedeném termínu, prosím, doručte buď
osobně, dopisem, nebo zasláním na e-mail: matrika@orechovubrna.cz. Přesná hodina
konání Vám bude včas oznámena.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ,
které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018
V první den voleb, pátek 5. 10. 2018, začíná hlasování ve 14.00 h a končí ve 22.00 h.
Ve druhý den voleb, sobota 6. 10. 2018, začíná hlasování v 8.00 h a končí ve 14.00 h.
Volební místnosti jsou umístěny v budově základní školy Ořechov.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech,
druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve
dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tento
volič musí být zapsán v dodatku stálého seznamu voličů. Žádost o zápis do tohoto
dodatku musí být podána na Obecním úřadě Ořechov nejpozději do jeho uzavření, to je
do středy 3. října 2018 do 16,00 hodin. Žádost může být podána písemně (musí zde
uvést svoje jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu) nebo osobně.
Z žádosti musí být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku. Pokud volič včas
nepožádá o zápis do dodatku, nemůže ve volbách do zastupitelstva obce hlasovat.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se
dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková
volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.
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Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad (osobně,
nebo telefonicky - tel. 547 225 131 do 4. října 2018) a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Volební komisaři se k voliči
dostaví s přenosnou volební schránkou.

Způsob hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno
– v obci Ořechov je to tedy devět kandidátů.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební
strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
Pro úpravu hlasovacího lístku a jeho vložení do úřední obálky, kterou obdržel od
okrskové volební komise je v každé volební místnosti určen prostor pro úpravu
hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování
neumožní. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

NOVINKY NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ, CESTOVNÍCH
DOKLADŮ A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ V ROCE 2018
OBČANSKÉ PRŮKAZY (OP)
Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu
městské části Prahy 1 až 22. Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
jsou nyní vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Občan se může sám
rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace
vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4-10
číslic) – zadání není povinné.
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Poplatky za vydání OP pro občana mladšího 15 let (doba platnosti 5 let):
- ve lhůtě do 30 dnů
– 50,- Kč
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů
– 300,- Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500,- Kč
Poplatky za vydání OP pro občana staršího 15 let (doba platnosti 10 let, občan nad
70 let na 35 let):
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů
– 500,- Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000,- Kč
- při poškození, zničení, ztracení, odcizení, zneplatnění z důvodu nebezpečí
zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo
pokud OP obsahuje neoprávněně provedené změny
– 100,- Kč
- z důvodu zápisu titulu, vědecké hodnosti nebo z jiného osobního důvodu
v době delší než půl roku před uplynutím platnosti OP
- 200,- Kč

CESTOVNÍ DOKLADY (CD)
O vydání cestovního pasu můžou občané požádat u kteréhokoliv úřadu obce
s rozšířenou působností, tedy stejně, jako je tomu při žádosti o vydání občanského
průkazu.
Poplatky za vydání CD pro občana mladšího 15 let (doba platnosti 5 let):
- ve lhůtě do 30 dnů
– 100,- Kč
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů
– 1000,- Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 2000,- Kč
Poplatky za vydání CD pro občana staršího 15 let (doba platnosti 10 let):
- ve lhůtě do 30 dnů
– 600,- Kč
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů
– 3000,- Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000,- Kč

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Od 1. července 2018 došlo v oblasti agendy řidičských průkazů ke změně, která podání
žádosti zjednodušila. O vydání nebo výměnu řidičského průkazu je možné zažádat na
jakémkoli úřadu s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání průkazu se již
nebude předkládat papírová fotografie.
Správní poplatky
•
Výměna řidičského průkazu při uplynutí jeho platnosti – zdarma,
•
Vydání nového řidičského průkazu (do 20 dnů) 200,- Kč,
•
Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů) 700,- Kč
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Vážení spoluobčané,
na konci volebního období bývá většinou zvykem bilancovat a hodnotit. Během osmi
let, kdy jsem měl, mimo jiné, na starosti odpadové hospodářství, se mnoho změnilo.
Vystřídalo se v obci několik svozových firem, se kterými jsme byli, někdy více, někdy
méně, spokojeni. S firmou SAKO Brno, která v naší obci sváží od nového roku, se jedná
velice dobře a obci vychází vstříc. Za osm let se stalo u mnoha občanů samozřejmostí
třídění odpadu. Narostl rapidně počet kontejnerových stání i počet samotných
kontejnerů. Plasty, dříve vyvážené maximálně jednou za čtrnáct dní, jsou dnes plné i po
týdnu a s papírem jsme na tom velmi podobně. Nové zastupitelstvo bude muset
v budoucnu znovu přidávat kontejnery a tvořit nová místa pro jejich stání.
Třídění odpadu snižuje množství komunálního odpadu v popelnicích a tím i částku,
kterou musíme za svoz komunálního odpadu platit. V Jihomoravském kraji se naše obec
dlouhodobě zařazuje na přední místa v množství vytříděného odpadu na osobu.
I v třídění ostatního odpadu nastaly velké změny. Začalo se s tříděním elektroodpadu,
baterií, úsporných žárovek a zářivek, textilu a v odpadovém dvoře se třídí zvlášť dřevo,
bioodpad, železo, suť a objemný odpad, který se třídí zvlášť jako spalitelný
a nespalitelný. Dříve končil veškerý odpad v jednom kontejneru a za drahé peníze se
ukládal na skládku, čímž jsme naší přírodě asi příliš nepomáhali.
Na závěr přidávám tabulku, kde je v tunách uvedeno množství komunálního
a vytříděného odpadu od roku 2010 do roku 2017.
Přeji šťastnou ruku, při výběru nových zastupitelů obce.
Tomáš Dudík
místostarosta
Porovnání roční produkce odpadu od svozové firmy v tunách

Papír

2010
6,58

2011
12,14

2012
12,12

2013
18,02

2014
25,35

2015
29,18

2016
24,49

2017
31,79

Plast

16,51

17,20

21,99

28,65

34,01

37,76

44,78

47,68

Sklo

17,44

17,37

31,20

31,29

33,83

39,92

42,47

50,84

0,34

0,16

2,03

2,12

1,22

1,05

1,25

1,18

489,83

457,84

478,85

442,31

497,58

491,70

493,86

510,96

Tetra pack
Komunál
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Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Zahájení školního roku 2018/2019
Léto uběhlo jako voda a 3. září jsme zahájili nový školní rok.
V letošním roce naši základní školu navštěvuje 423 žáků a 11 dětí přípravné třídy.
Převážná část dětí bydlí v Ořechově, ale nemalou část našich žáků tvoří dojíždějící
z Prštic, Silůvek, Brna, Modřic, Radostic, Nových Bránic, Želešic, Moravan, Syrovic,
Sobotovic, Troubska, Kupařovic a Moravských Bránic.
Každý ročník je rozdělen do dvou tříd. Do prvního ročníku nastoupilo 47 žáků, druhý
ročník navštěvuje taktéž 47 žáků, třetí 46, čtvrtý 55 a pátý ročník 48 žáků. Na druhém
stupni ZŠ je v šestém ročníku 52 žáků, v sedmém 51, v osmém 35 a v devátém ročníku
42 žáků.
Kapacita 108 míst v mateřské škole je naplněna. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd. Věnuje
se jim osm učitelek a starají se o ně dvě paní kuchařky a školnice s paní uklízečkou.
Na základní škole působí 27 učitelů a 6 asistentů pedagoga.
Chod školy by se samozřejmě neobešel bez provozních zaměstnanců, mezi které patří
školník, 3 uklízečky, 5 kuchařek s vedoucí stravování a v neposlední řadě mzdová účetní
a personalistka.
Kromě běžných předmětů vyučujeme také regionální výchovu a finanční gramotnost.
Nově si žáci mohou vybrat mimo němčiny a ruštiny také francouzštinu.
Žákům, kterým je ze školních poradenských zařízení doporučena pedagogická podpora,
se věnuje formou intervenčních hodin a předmětu speciálně pedagogické péče jedna
pedagožka.
V souvislosti s narůstajícím počtem žáků na 1. stupni jsme letos navýšili kapacitu školní
družiny o další oddělení. Volnočasové aktivity dětem zajišťuje 6 vychovatelek.
V současné době školní družinu navštěvuje 155 žáků. Ještě máme několik volných míst.
Případní zájemci se mohou obrátit na svou třídní učitelku nebo vedoucí školní družiny.
Školní jídelnu využívá 364 žáků a zaměstnanců ZŠ a 168 cizích strávníků, z nichž 116
rozvážíme obědy domů.
Stejně jako v předchozích letech žáci naší školy mohou využívat z bohaté nabídky
zájmových kroužků.
Všem našim dětem přejeme úspěšný školní rok.

Mgr. Karin Soukalová, Mgr. Helena Škondrová
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Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem…
Ráda bych Vás informovala prostřednictvím ořechovského zpravodaje o dění na naší
škole v rámci výuky cizích jazyků.
Jako již tradičně přivítáme jedenkrát měsíčně v hodinách angličtiny naše milé rodilé
mluvčí Hannah Boyle a Charlotte Egan z jazykové školy Intesol Hannah Boyle. Obě se
budou opět snažit „rozmluvit“ naše děti pomocí spousty zábavných aktivit a dodat
dětem odvahu, aby ztratily strach z komunikace v anglickém jazyce. Takto nabyté
vědomosti si žáci mohou ověřit v praxi na poznávacích zájezdech do Anglie, které škola
nabízí a realizuje.
Na II. pololetí jsme naplánovali jednou za dva měsíce návštěvu německy, rusky
a francouzsky mluvících dobrovolníků, kteří působí v ivančickém Středisku volného
času. Vloni jsme tuto spolupráci započali a děti byly z hodin velmi nadšené.
Dobrovolníci působili v hodinách druhého cizího jazyka, který je povinně vyučován na
II. stupni od 7. ročníku. Opět se bude jednat o konverzační hodiny na předem dohodnutá
témata. Právě na II. stupni je letošní velkou novinkou výuka francouzštiny jako povinně
volitelného druhého cizího jazyka. Žáci i žákyně se na tento krásný jazyk, kterým se
mohou domluvit ve velké části světa, velmi těšili. Ve výuce používáme moderní
francouzské učebnice Amis et compagnie, které zároveň žáky seznamují s kulturou
civilizací frankofonních zemí.
Vedle dopolední výuky probíhá v naší základní a mateřské škole také výuka v mnoha
kroužcích anglického jazyka. Paní Zita Nováková otevře přípravné kurzy na zkoušky
Starters, Movers a Flyers pro žáky na I. i II. stupni. Paní učitelka Adéla Horáčková vede
kroužky angličtiny pro nejmenší školáčky v 1. a 2. třídách. Myslíme také na žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, pro které otevřeme od října kroužky D’English
zaměřující se na další procvičování anglické gramatiky a upevňování základní slovní
zásoby. Kroužky D’English povedou paní učitelky Kateřina Nováková pro 6. a 7.
ročníky a Irena Floriánová pro 8. a 9. ročníky.
Děti z mateřské školy mají možnost navštěvovat taktéž kroužky anglického jazyka.
Jedná se o kurzy English with Kate and Cookie a English with Kate and Densel,
ve kterých se hravou formou s tímto jazykem seznamují.
Během uplynulého školního roku úspěšně proběhlo na naší škole mnoho dalších akcí
týkajících se výuky jazyků; Halloweenská noc pro žáky 3. ročníků v budově ZŠ, školní
a okresní kolo anglické olympiády pro žáky II. stupně, anglická olympiáda na I. stupni,
anglické divadlo pro celý I. i II. stupeň.
Děti se také nově zúčastnily programů v anglickém jazyce, které jsou pořádané
speciálně pro základní školy v prostorách Moravské Galerie a jsou vedené rodilými
mluvčími. V květnu jsme uspořádali první školní zájezd do německy mluvících zemí.
V rámci dvou dní jsme navštívili dvě krásná a turisticky atraktivní místa - Salzburg
a Neuschwanstein. V únoru byla také otevřena anglická knihovna USBORNE
ENGLISH LIBRARY, kde si děti mohou vypůjčit ze 140 knih ve zjednodušené
angličtině.
Za celý tým učitelek cizích jazyků

Mgr. Kateřina Nováková
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Setkání s šampiony
Je 8. září 2018, sobota ráno, a fanoušci atletiky z řad žáků ZŠ Ořechov odjíždí podpořit
atletické mistry všech světadílů na Kontinentální pohár do Ostravy - nejprestižnější
týmovou soutěž v atletice. Koná se pouze jednou za čtyři roky a můžeme ji tedy směle
nazvat atletickou olympiádou, která se po Maroku přesunula do České republiky.
Těšíme se tedy na jedinečnou možnost sledovat atletický souboj šampionů Evropy,
Afriky, Ameriky a Asie spojené s Oceánií, přičemž každý světadíl mohou reprezentovat
v jedné disciplíně jen dva nejlepší atleti.
V duchu fair-play jsme již předem rozhodnuti patřičně ocenit výkony všech sportovců,
ale ve skrytu duše přece jen doufáme ve vítězství evropských atletů. Ihned po vstupu do
areálu stadionu vyfasujeme modrá trička, podle kterých lze identifikovat fanoušky
Evropy, a vyrážíme vstříc úžasné atmosféře fanzóny. Tam se setkáváme s českými
patrony Kontinentálního poháru - výborně naladěnou Bárou Špotákovou (hod oštěpem),
usměvavým Pavlem Maslákem (běh na 400 m), příjemným Janem Kudličkou (skok o
tyči) a sympatickou Míšou Hrubou (skok do výšky) a necháváme si je podepsat.
Poté se již vrháme do víru dětských sportovních soutěží, abychom si stihli ještě před
zahájením šampionátu vybojovat některou z cen. Na stadion pak vyrážíme obtěžkáni
medailemi a odznaky. Vyhráváme také sluchátka, frisbee, švihadla, svačinové boxy,
lahve na pití, batůžky, trička, školní potřeby či „fandidla“ - akce je prostě organizována
na profesionální úrovni nejen pro sportovce, ale také pro fanoušky z řad dětí a mládeže.
Těsně před zahájením usedáme na svá místa na stadionu, vychutnáváme si krátký
koncert skupiny Mandrage a nasáváme atmosféru této neopakovatelné sportovní
události. Po chvíli se z nás stávají mistři mexických vln, kteří fandí s takovým zaujetím,
že domů někteří dorazí téměř bez hlasu. K nezapomenutelným zážitkům pak také
bezesporu patří setkání tváří v tvář s jedním z našich nejúspěšnějších oštěpařů Jakubem
Vadlejchem.
V Ostravě jsme strávili celou sobotu. Byl to den plný zážitků, soutěží, setkání se
sportovními celebritami - den, na který budeme dlouho vzpomínat.

Mgr. Zuzana Marková, Mgr. Irena Floriánová
a sportovní nadšenci ze ZŠ Ořechov
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Obecní knihovna a kulturní centrum informuje
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás informovala o akcích, které jsme pro Vás připravili. Odstartovali jsme
září akcí „Veřejné čtení - Moje obec - moje město - můj kraj před 100 lety a nyní“
v rámci projektu „Jižní Morava čte“, do kterého je naše knihovna, tak jako loni,
zapojena. V rámci projektu jsme vyhlásili literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž pro
děti od 4 – 15 let na téma: „Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let“ (více info na
webu knihovny a v knihovně). Následovala cestovatelská přednáška J. Nováka
„Mallorca – horami severozápadního pobřeží“ a dopolední beseda se spisovatelkou
M. Harasimovou pro děti od 5 do 15 let.
22. 9. 2018 v sále KC Ořechov od 17 hodin se Vám představí Dětský divadelní soubor
Vitoušek ze Syrovic (pod záštitou DS Vitus) s představením pohádky pro děti i dospělé
„Ať žijí duchové aneb pohádka za všechny prachy“. Vstupné je dobrovolné.
25. 9. 2018 nás navštíví v KC Ořechov mobilní Planetarium Morava, které představí tři
programy pro děti i dospělé od 16 – 19 hodin. Programy jsou hodinové a vstupné na
každý program je 50,- Kč/osoba.
16 - 17 hod. "Rosetta"
17 – 18 hod. "Astronomie 10 kroků ke hvězdám"
18 – 19 hod. "Ze Země do vesmíru"
Z kapacitních důvodů rezervujte svoji účast s předstihem v knihovně.
30. 9. 2018 v 17 hod. v sále KC se můžete těšit na premiéru představení komedie
Ořechovského divadla „NAŠI VAŠI FURIANTI“ v režii p. V. Pešky .
Od 1. 10. – 7. 10. 2018 Vás čeká „Týden knihoven“ – probíhá celostátně. Můžete se
těšit na podzimní burzu vyřazených knih, Deskohraní, atd.
6. 10. 2018 v KC a v dílně V růžovém sadu proběhne 3. ročník benefičního dění pro
podporu dílny V růžovém sadu „Vsaduhraní“
7. 10. 2018 se bude konat repríza představení Ořechovského divadla komedie „NAŠI
VAŠI FURIANTI“. Proběhnou dvě představení – od 16.30 hod. a od 19 hod.
9.10.2018 od 18hod. se bude konat v sále KC cestovatelská přednáška s promítáním od
firmy Motani „Divoký Madagaskar“. Vstupné je dobrovolné.
16. 10. 2018 proběhne v Obecní knihovně beseda s autorským čtením s básničkářem
panem Vladimírem Procházkou.
30. 10. 2018 od 18 hod. v sále KC „oslavíme“ 100. výročí republiky přednáškou paní
D. Šimkové „Založení republiky“
10. 11. 2018 od 18 hod. nás navštíví Divadelní soubor Pozpátku z Říčan u Brna se svou
komedií „Lékařské tajemství“.
20. 11. 2018 od 18 hod. se setkáme s p. Ing. A. Svobodou na přednášce „Brněnské
podzemí - Česká a Solniční ulice“
17

V závěru listopadu nebo začátkem prosince proběhne dlouho očekávaná beseda
o Karlu Čapkovi, kterou připravují členové Divadla u stolu. O přesném termínu budete
včas informováni.
Od 3. 12. do 14. 12. 2018 bude v knihovně probíhat „Vánoční jarmark“. Pokud máte
šikovné ruce, můžete i vy přispět svými výrobky na jarmark (info v knihovně).
Obecní knihovna vyhlásila literárně-fotografickou soutěž „Jaro v Ořechově“, která
probíhala celé jaro. Soutěžící měli vyfotit zajímavé místo v Ořechově - zákoutí, budovu,
přírodu,které je oslovilo a napsat o tom příběh, pohádku, esej... A jak to dopadlo?
Děti ve věku od 7 do 9 let
Dospělí ve věku od 16 do 99 let

1. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Ela Antalová
Martina Šmídová
Jana Blahová
Barbora Homolková a Jana Sluková

Všem srdečně gratulujeme!!

Ela Antalová, 7 let – Ořešák

Tohle je náš ořešák.
Lozíme po něm s kámoškou.
Je můj oblíbený, moc
oblíbený.
Myslíme, že je kouzelný.
Rostou kolem něj kytky.
Je na malém plácku
u bytovek.
Je za ním další ořešák, je
skoro na konci Bakešky.
Líbí se mi, jak je zelený
a jak kolem roste tráva.
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Martina Šmídová – Strom v poli

Strom osamělý v poli stál,
zprvu nevšimla jsem si ho,
šla jsem dál.
On ale za povšimnutí stojí,
přestože je starý.
Je napůl suchý, napůl kvete,
není se čemu divit po těch letech.

Stojí v Ořechově za zahradami,
chodí tam mnoho lidí
a také si ho nevšímají.

Uviděla jsem ho až cestou domů,
zajímá mě, je zvláštní,
proto vyfotila jsem ho,
neboť focení je mojí vášní.
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Jana Blahová - Zastavme se!
Tohle místo mě zaujalo…sice jen
obyčejná zahrada před rodinným
domem, ale ten život, ta síla, ten ruch
probuzený po nekonečné zimě byl
nádherný. O každý květ, o každý
doušek nektaru svádějí boj včely,
čmeláci, motýli…netíží si hlavu ničím,
jen kdy vyjde slunce a zase zapadne a
jak nasbírat ten lahodný mok
z levandulí co nejrychleji.
Vlastně jsou nám něčím podobní,
pořád spěchají, my také pořád někam
spěcháme, zapomínáme se zastavit,
hodit chvíli starosti za hlavu, jen se
nadechnout teplého vzduchu, užívat si
krásných věcí, které zrovna jsou, být
s rodinou a prožívat každou minutu
spolu. Těšit se z jara, těšit se na léto,
nemyslet na zimu…
Barbora Homolková – Kočička na jaře
Naše kočička mrňavá,
chytila ptáčka strnada.
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš,
že už nám tady nezpíváš...?

Naše kočička v domečku,
zazpívá jarní písničku... :-)
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Jana Sluková – Ořechovský kostelík

Milý ořechovský kostelíku,
velký pamětníku slávy, pokory, války, obnovy…
Dále shlížíš vůkol zas
a my víme, že chráníš také nás.
Z chodníčku tě vidíme
a z duše se ti klaníme.
********************************
V Obecní knihovně probíhá výstava veršovánek Vladimíra Procházky „VyLadění“,která
je prodloužena do 31. 11. 2018.
Chystáme pro Vás další výstavy v prostorách Obecní knihovny.
Plánujeme zájezd do Brna do divadla, pokud máte nějaký nápad, na které představení
bychom se mohli vydat, tak se přijďte o něj podělit ☺ .
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VU3V (Virtuální univerzita třetího věku)
Virtuální univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání,
organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Jejím cílem je umožnit všem posluchačům v České republice zájmové vysokoškolské
studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých
probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů nemohou
zúčastňovat. Smyslem tohoto dění je sociální aspekt, plnohodnotně strávený čas, vlastní
pocit sebeúcty, úspěšnost v rodině i u přátel. Česká zemědělská univerzita se proto snaží
v jednotlivých krajích vytvořit síť tzv. konzultačních středisek. Takovéto středisko je
i u nás v Ořechově od roku 2013, za podpory Obecního úřadu, v Obecní knihovně.
Letošní letní semestr VU3V s tématem „České dějiny a jejich souvislosti“ jsme ukončili
v květnu slavnostním předáváním certifikátů v Přerově. Nejstarším studentem VU3V
byl vyhlášen náš student Josef Šustáček z Ořechova (na fotce - viz níže).

Od 4. 10. 2018 nám začíná se studenty zimní semestr. Semestrální kurz nese název
„České dějiny a jejich souvislosti II “. Pokud máte zájem se k naší partě studentů přidat,
tak neváhejte ☺. Scházíme se v prostorách obecní knihovny jednou za 14 dní.
Bližší informace získáte v knihovně nebo na webových stránkách.
Přeji Vám krásný podzim
Naděžda Adámková
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Studenti VU3V – exkurze v pivovaru Zubr

Spolky
TJ SOKOL OŘECHOV
Cvičenky TJ Sokol Ořechov na XVI. všesokolském sletu v Praze
Všesokolské slety mají tradici táhnoucí se napříč již třemi stoletími od I. všesokolského
sletu, uskutečněného již v roce 1882, až do dnešních dnů, a to navzdory historicky
nepříznivým dobám, jakými byly obě světové války či totalitní režimy. Všesokolské
slety nejsou jen přehlídkou hromadných tělocvičných skladeb (které jsou mnohdy
impozantní), ale také se při nich konají různé kulturní a společenské akce. Bylo tomu tak
i v tomto roce 2018, kdy se XVI. všesokolský slet stal také součástí oslav 100. výročí
vzniku samostatného československého státu.
XIV. všesokolský slet se konal od 1. do 6. července 2018 na nejmodernějším stadionu
v republice - v Eden Aréně ve Vršovicích. Mezi dvaceti tisíci cvičenci v jedenácti
skladbách cvičilo i osm členek ořechovského Sokola ve společné česko-slovenské
skladbě žen a mužů „Spolu“, autorek Emílie Fialové, Dariny Kučerové, Jitky
Hejtmánkové, Jany Kosařové a Zdeňky Šafářové. Ústřední myšlenka skladby je
založena na společném pohybu všech cvičenců, který dává možnost vyniknout barvám
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trikolóry obou našich praporů, symbolů naší státnosti. Společným oslavným pohybem
cvičenci vyjadřují, že Sokol, který před jedním stoletím měl svůj podíl na vzniku První
československé republiky, i v současnosti spojuje lidi různých národností na celém světě
ušlechtilými myšlenkami a společným cílem.
S nácvikem skladby jsme začínaly na podzim minulého roku pod vedením starostky
župy Jana Máchala Lídy Ryšavé. Nácviky probíhaly v tělocvičně základní školy. Ještě
před vyvrcholením největšího a nejvýznačnějšího svátku České obce sokolské jsme
skladbu „Spolu“ zacvičily poprvé před veřejností v sobotu 26. května v Tišnově, dále
2. června na župním sletu v Ostravě a 10. června na krajském sletu v Brně, kde jsme se
zúčastnily také sletového průvodu centrem města.
Dny ubíhaly a poslední zkouška skladby v Ořechově byla ve čtvrtek 28. června.
V sobotu ráno dne 30. června v 8 hodin jsme odjely na XVI. všesokolský slet do Prahy.
Naše župa Jana Máchala byla ubytována ve škole v Rybníčku. Vzhledem k náročnosti
naší skladby jsme měly mimořádnou secvičnou zkoušku ještě tentýž den.
V neděli ráno 1. července jsme poprvé v Praze oblékly slušivé modré úbory doplněné
bílo-modro-červenými rukávcemi a odjely jsme metrem směr Václavské náměstí. Zde se
přidala do sletového průvodu i naše župa, seřazená podle jednotlivých sletových
skladeb.
V 10.00 hodin vyšel tradiční slavnostní průvod z Václavského náměstí, pokračoval ulicí
28. října, dále po Národní třídě kolem Národního divadla, Smetanově nábřeží, ulicí
Křižovnickou přes náměstí J. Palacha, následně Pařížskou ulicí až na Staroměstské
náměstí. Po celou dobu celá naše župa zpívala, tancovala a zdravila se s diváky na
chodníku. Temperament z Jižní Moravy se nezapřel! Poté se cvičenci rozešli, aby zbytek
neděle strávili podle zvoleného programu. Někteří navštívili Tyršův dům, kde probíhaly
pódiové skladby, jiní využili možnosti zúčastnit se slavnostní ekumenické mše
v Chrámu sv. Víta, kterou celebroval Dominik kardinál Duka OP, další zvolili prohlídku
památek Prahy.
Během celého sletového týdne se konala různá sportovní, kulturní nebo společenská
vystoupení, která účastníci sletu mohli navštívit. Naše skupinka se mimo jiné zúčastnila
akce SOKOL GALA, konané v O2 aréně, která byla přehlídkou toho nejlepšího, co lze
v sokolském výkonnostním a vrcholovém sportu nabídnout.
Sokol Gala 2018 měl i jednu velkou premiéru: převážná část vystoupení byla živě
doprovázena stohlavým orchestrem pod vedením Joela Hány, jehož základ tvořil
Symfonický orchestr sokola Brno.
Celý týden nám v Praze utekl velmi rychle. Od pondělí až do středy probíhalo
secvičování skladby, tzv. „projížděčky“ skladeb, generálky na vystoupení, nácvik
nástupů a závěrů. A byl tu konečně první den našeho vystoupení.
Dne 5. července ve 21.00 hodin byl slavnostně zahájen I. program. Cvičila se jedna
skladba za druhou až přišla řada i na nás. Před 23. hodinou jsme vtančili za zvuků písně
Škoda lásky interpretovanou Karlem Gottem a M. Holanovou na plochu stadionu
v počtu 860 cvičenců a společná skladba žen i mužů Spolu začala. Během cvičení
vidíme rozzářené tváře plné úsměvů kolem sebe a jen tak mimochodem vnímáme
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bouřlivý potlesk diváků u obrazců, které se nejvíce líbily. Stála ta námaha za to! Na
závěr večera společně s dorostenkami vytváříme impozantní obrazce, které důstojně
završují závěrečný ceremoniál.
Na ubytovně jsme dlouho nemohly usnout pod vlivem všech těchto dojmů. Byly jsme
doslova zavaleny nadšenými ohlasy příbuzných, známých i ořechovských spoluobčanů
ať už prostřednictvím SMS zpráv (jen namátkou vybíráme):
Lída H. …Maru byl to zážitek, nádhera, díky vám všem, pláču dojetím, všechny moc
zdravím.
Anička Š….Byly jste nejlepší, byly jste i vidět.
Helena F….Bylo to všechno nadherný, ale vaše skladba nejlepší. Dívali jsme se všichni
i s babičkou až do konce a poplakali si. Jste borci!
Zdeněk D…Děkujeme za tu nádheru, užijte si zasloužený úspěch.
nebo také při osobních setkáních.

Druhý den, 6. července ve 14.00 hodin byl slavnostně zahájen II. program. Naše
skladba Spolu tentokrát zahajovala odpolední program. Se stejným nadšením naposledy
vbíháme na stadion za zvuku naší hudby, máváme barevnými rukávci a za nadšeného
potlesku se loučíme s diváky. A začíná defilé neméně úspěšných skladeb předvedených
cvičenci všech věkových kategorií.
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Loučíme se s XVI. všesokolským sletem, z kterého si přivážíme nezapomenutelné
zážitky na dny plné radosti, veselosti a vzájemného porozumění. V mnohé tváři se
objevily i slzy dojetí. Nepočítáme úsilí a mnohdy i oběti, které každá z nás vložila do
nácviku během uplynulých devíti měsíců. Někdy se nechtělo, někdy něco bolelo.
Nepočítáme ani dny dovolené, které jsme si my, zaměstnané, na sletový týden vybraly.
Velký dík patří partnerům a rodinám cvičenek, kteří zvládali dny bez manželek,
maminek a babiček s trpělivostí a pochopením.
Trávíme v Sokole volný čas aktivně, setkáváme se a cvičíme rády a možnost zúčastnit se
XVI. všesokolského sletu v Praze byla pro mnohé malým snem, který se vyplnil. Mnohé
z nás ze vzpomínek na sletový týden v Praze čerpají a budou čerpat ještě dlouho.
Sletový program po celý týden svojí kvalitou a pestrostí akcí ze všech oblastí činnosti
Sokola prokazoval, že Sokol je dynamická organizace s moderním programem. Věříme,
že skvělá sletová atmosféra a krásné prožitky nás nabijí energií pro další roky obvyklé
sokolské práce.
Svatava Vašicová
za ořechovské cvičenky

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OŘECHOV
Řemesla a služby v Ořechově v době kolem 2. světové války
Okrašlovací spolek se zajímá o současnost naší hezké obce i o její minulost.
Na schůzkách mimo jiné prohlížíme staré fotografie a snažíme se identifikovat osoby
i místa. Srovnáváme život dnes a dříve. Poslední téma bylo o službách a zásobování.
Vytvořili jsme abecední seznam živností, řemesel a služeb v době, kterou mnozí ještě
pamatujeme, což je tak asi těsně před a po válce. Seznam není dokonalý, ale jen
orientační. Rádi ho na základě připomínek občanů doplníme, upřesníme. Víme, že vše je
zapsáno v kronikách. My ale chceme toto téma jen jednoduše připomenout. Možná, že
oživení paměti některé čtenáře potěší, jiní se dozví, jak vše fungovalo, když nebyla
nákupní centra, bistra a jiné vymoženosti.
Autodoprava osobní – autobusová doprava Pírek J., Hrdlička Filip, Kerendov,
Autodopravce - Frišauf Antonín, Ježkov,
Autodoprava nákladní - Macíček Jan, Sokolská
Autodílna – Urban Josef, Divadelní
Holičství – Peška Jan, Josef Čížek, Vincenc Pavlík, Kalinová Oldřiška r. Novoměstská
Cestáři – Šenkýř Václav, Šenkýř Jan
Cukráři – František Ševčík cukrárna na Ježkově, František Vejhonek dílna, Kout
Čistírna prádla – Kubíková Albína, Komenského
Čerpací benzinová stanice - sestry Fany a Marie Pírkovy, Komenského
Drogerie – Šušlík Vilém, Komenského
Elektroopravy – rádia, žehličky – František Novák, Pavlíkova 80
Hajný –
Hadač Václav
Hodinář – Hladký Leopold, Pavlíkova
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Hospody a současně řeznictví – U Fasurů, U Pešků, U Kozlů Tikovická,
Hostince – U Holoubků, Na Závisti, V. Čížek, U žida, Najman, Kout (do války),
U Ryšavých (dnes lékárna)
Instalatér – Franěk Miroslav, Brněnská
Kovárna - Pavelec František ul. Pavlíkova, Vrbka Alois, Pláně, Šmíd Jan,
Komenského, Procházka Jan, Ořechovičská
Kameník – Jan Menšík, Jeřábkova
Kampelička, ČS na ul. Pavlíkova, Zdražílek František, Šmíd František, Kasal Jaromír
Kolářství – Franta Metoděj v Koutě, Hort Antonín v Ořechovičkách, Pehal Augustin
v Tikovicích
Krejčí a švadleny - Pehal Florián, Kout; Schoř František, Pavlíkova; Rech Jan, Ježkov;
Jiřikovský Antonín, Brněnská; paní Šmardová, Pešková Jitka, Kroupová Albínka,
Hladůvková Marie, Homolková Štěpánka – kroje a výšivky, v Tikovicích – Poledňa
Leopold, Poledňová Štěpánka, Zemanová Blažena, Konečná Lišková Vlasta,
Šenkýřová Marie
Klempíři – Cetl Jaroslav, Tikovická, Černoušek Augustin, Tolarova
Koupaliště - Na Závisti – Čížek Václav,
Kužkař – Trenz Ludvík, Pavlíkova; Peška Jaroslav, Komenského
Malíři – Franta Bedřich, Řezáč Josef, Výhon, Antonín Pehal, Výhon
Natěrači - Mikša Vladimír - fládrování, Pařil Josef, Hladký Leopold
Mlíčaři – Franěk František, Hedejovi (Jeřábkova ul.) mléko i vejce
Narpa papírnictví – Karafiátová Marie, Komenského
Obuv prodejna Baťa – Bohumil Kratochvíl, Pavlíkova 18
Pekaři - Zelinka Bedřich, Černohorský Rudolf, Bumbálek Jan, Vaculka (Konzum),
Sklenský Josef, Tikovická; Brabec František, Tikovická; pekárna pod kostelem
Pohřebnictví - Novák František, Pavlíkova
Plemenářská stanice - Sec Václav, Jeřábkova
Porodní babka - Laimanová Marie, Marie Frantová
Pokrývač – Tolar Stanislav, Tikovická
Pošta – manželé Havlovi, později Chmelík Ludvík, Růžičková Hedvika
Potraviny a smíšené zboží – Ševčík Jaroslav, Pavlíkova; Chramosta Václav U Kostela,
Barák Rudolf, Kerendov; Baráková Julie, Kout; Rathouská Marie, Ježkov; Černohorská
Marie, Páralova; Pírková Marie a Fany, Komenského (pečivo); Mach Jaroslav – Včela,
Konzum, Ořechovičská
Sedlář - Křivý Jan Svadilov, (postroje, řemeny,tašky)
Sklenářství – Křivý Ludvík, Ježkov
Stolaři – Novák František – truhlář; Kozel Ondřej, Franěk Jan, Smejkal Tomáš, Holík
Jaromír, Kubík Ondřej, Pehal Antonín, Pehal Jan
Stavební firmy - Pár Štěpán, Polní; Čestmír Šenkýř, Kyselkova; Kadaňka František,
Tikovická
Studnaři – Žák Jaroslav, Kozel Jan
Ševci – obuvníci - Pavlík Jan, Svadilov; Vaněk Felix, Komenského; Sekanina Ladislav,
Svadilov, Lojbl František
Šroťák (příprava krmiva pro dobytek) Zdražílek Oldřich, Pavlíkova; pan Solanský,
později Peška Vladimír, Bašty, v Ořechovičkách u Komínků šrotoval Čížek Václav, na
Divadelní Smejkal Vladimír
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Tesař – Galáš František, Pavlíkova
Textil prodejna na ulici Tolarova, Eliška Dušová
Trafika – roh ulice Ježkov a Tolarova, paní Pavlíková, na ulici Pavlíkova v domě č. 39,
pan Minařík, na ulici Tikovická paní Smejkalová Anna
Zámečníci – Karafiát Rajmund, Cimbálník Stanislav, Krejčíř Václav, Beránek Josef
Zahradníci - Ryšavý Antonín, Sokolská, v Tikovicích Janek Ladislav
Vaření povidlí (trnky) Julie Pavlíková, Svadilov, později Štěp. Homolková,
v Tikovicích u Hladkých
Výkupna ovoce – Jakub Kubík v ulici Sokolská, Kurt Zavadil na ulici Příční, později
Alois Franta
Prosíme pamětníky o sdělení podrobností, jak provoz v jejich rodinné dílně, či obchůdku
vypadal. Rádi se detaily budeme zabývat a ucelené informace budeme shromažďovat.
Okrašlovací spolek

Vzpomínka na Jaroslava Komínka
Začátkem září jsme vzpomněli 35. výročí úmrtí vzácného člověka, pana Jaroslava
Komínka. Narodil se v Ořechově 19. 4. 1900, zemřel ve Valašském Meziříčí 2. 9. 1983,
kde byl v té době návštěvou. Byl dobrosrdečný, charakterní a skromný.
Jeho život nebyl růžový. Prožil obě světové války, které se ho dotkly přímo osobně.
Do první musel narukovat jako jeden z nejmladších branců (pozn.: na daleké frontě
v Itálii se čistou náhodou setkal s vlastním otcem, který tam rovněž sloužil jako
příslušník Landwehru). Za druhé světové války byl Jaroslav Komínek zatčen gestapem
a vězněn v koncentračním táboře ve Flossenbürku. Několikrát musel změnit bydliště
i zaměstnání. Nakonec zakotvil v rodné vsi a žil ve šťastné početné rodině. Zastával
místo úředníka na obecním úřadě v Ořechově. Měl všeobecný přehled, byl pracovitý
a houževnatý. Jeho velkou láskou byla historie, a proto se stal obecním kronikářem.
Ořechovskou kroniku psal do konce svého života, plných 36 let. Svérázným rukopisem
popsal 558 stran v pamětních knihách. Měl krásnou výřečnost a mluvil spisovně. Zavedl
velmi navštěvované nedělní „ Besedy nad kronikou“. Měl rád přírodu i zvířata. Dlouhé
roky - 19 let, byl předsedou chovatelského spolku. Sám byl úspěšný v chovu anglických
strakáčů a drůbeže. Vedl příkladný osobní i veřejný život, může se právem řadit mezi
nejváženější, významné občany Ořechova.
Možná, že k zachování jeho památky, v budoucnu ponese některá z nových ulic
v Ořechově jeho jméno.
Za Okrašlovací spolek Ludmila Krečmerová
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MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO
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Příspěvky občanů
Vážená redakce,
zasílám Vám příspěvek k posvěcení Božích muk, které se konalo 9. června 2018
v Ořechově. Přiletěla jsem z Austrálie, kde žiji už 22 let, na posvěcení Božích muk,
které nechala v Ořechově postavit moje maminka Miluška Šimberová.
Ořechov a okolní dědiny znám jen z časů letních prázdnin, které jsme tam se sestrou
a bratrem coby děti trávívali. A přesto, kdykoli se mi v cizině zastesklo po domově,
nevybavil se mi Havířov, kde jsem vyrůstala, ani Olomouc či velkolepá Praha mých
vysokoškolských let, nýbrž Ořechov. Jeho vůně a barvy sadů a polí, hlasy tetek na
návsi… Maminka zažila v Ořechově - Tikovicích válku, bídu a dřinu. Když mi o tom
vypravuje, usmívá se; myšlenky jí přeskakují ze smutných vzpomínek na ty veselé, na
lidi, kteří pomáhali, na poutě a tancovačky, a třeba i jen na rozkoš bosých nohou v
čerstvě rozorané hlíně... Pro maminku nebyl Ořechov jen krásnou, jakkoli nelehkou
minulostí, byl jí světlem a silou po celý její další život na Ostravsku. Vracívala se tam
v duchu každý den.
Byla jsem mile překvapena jednoduchou nádherou Božích muk, místem pro ně
zvoleným, zasazenými lípami. Byla jsem potěšena lidmi, kteří v tom dusném poledni
přišli. Byla jsem dojata koláčky, které byly nabízeny přítomným - ta příslovečná
jihomoravská pohostinnost... V krátkém proslovu po obřadu maminka řekla: "Udělala
jsem to s láskou... pro Tikovice, pro Ořechov“. Já byla svědkem toho, co Ořechov udělal
z lásky pro moji maminku.
Chtěla bych ze srdce poděkovat zástupcům obce, předně panu místostarostovi, panu
faráři, ženám, které upekly koláčky a všem zúčastněným. Odvezu si do Austrálie další
pěknou vzpomínku na Ořechov. Ráda se o ni podělím se stařenkami, o něž tam pečuji.
Miluše Krejčí
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V Růžovém sadu, z. ú. informuje
VSADUHRANÍ 3
Vážení a milí obyvatelé Ořechova i okolí, rád bych vás pozval na 3. ročník benefiční
kulturní akce Vsaduhraní. Dnem této slavnosti je sobota 6. 10. 2018 a místem konání
je Kulturní centrum v Ořechově. Co máme v programu?
Jako 1. vystoupí v 14,30 hodin divadelní spolek Blažena, jehož jsem také členem
a zahrajeme vám veselý horor Strašidlo Cantervillské (dobře se pobaví i školní děti).
Hraji strašidlo, a kdo mě znáte, víte, že se nemusím pro tuto roli příliš maskovat.
Následovat bude v 15,45 hodin vtipně moderovaná aukce originálních výrobků dílny
V růžovém sadu.
V 17 hodin se můžete těšit na Jardu Svobodu, který přijede bez kapely Traband, jíž je
kapelníkem. Koncert s názvem - Harmonium a hlas - bude spíše komorní.
Kdo má rád chanson, přijde si na své v 18,30 hodin, kdy vystoupí brněnská kapela
Hrochansony.
Jak je již tradice, akci uzavíráme vždy nějakou country kapelou, abychom si i trošku
zatančili. Tentokrát to bude od 20,00 hodin Country Na cestě.
Samozřejmě je připraveno dobré jídlo a pití. Pro děti jako v minulých ročnících
připravíme hrací koutek s dřevěnou autodráhou a s hlídáním. Prohlédnout si můžete
dílny a případně využít příležitost k nákupu dřevěných hraček a dalších výrobků, neb
vánoce se blíží. Svým vstupným, které je dobrovolné, podpoříte ořechovskou dílnu
V růžovém sadu s lidmi s mentálním handicapem a autismem.
Těšíme se na vás.

Vladimír Procházka, ředitel V růžovém sadu, z. ú.
www.vruzovemsadu.cz
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Placená inzerce

INZERCE NEMOVITOSTÍ
* Hledáme ke koupi dům se zahradou.
Telefon: 739 826 409
* Nutně sháním ke koupi byt z důvodu stěhování, s opravami počítám.
Telefon: 732 219 013
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VIZE 2022 – Měníme sny ve skutečnost
Vážení a milí spoluobčané,
naše obec vzkvétá. Parafráze onoho známého výroku se patrně nejlépe hodí pro
stručný popis stavu. A přesvědčit se o tom můžeme na každém kroku. Výčet
toho, co se opět podařilo zrealizovat, je vskutku impozantní. Kromě nespočtu
silnic, parkovišť a chodníků můžeme namátkou zmínit třeba novou úpravu
„hodového“ prostranství v Ořechovičkách, rekonstrukci sběrného dvora,
celkovou přestavbu kabin pro sportovce spolu s vybudováním Obecní hospody,
tenisové kurty a workoutové hřiště, nové auto pro naše hasiče, zvelebení okolí
kostela Všech svatých, zbudování nové školní družiny včetně opláštění celé
budovy a také vytvoření „Mokřadu Na dolinách“. K tomuto seznamu patří
mnoho menších, ale technicky náročných akcí. Přitom všem je samozřejmostí
zajistit bezproblémový chod obce, což není vždy jednoduché. Neměli bychom
zapomínat ani na rozvoj „nehmotný“, kdy se vytvořily a udržují mnohé oblíbené
akce, z nichž jmenujme například Rozsvěcování vánočního stromu nebo Letní
hraní, které má v posledních letech přímo hvězdné obsazení. K tomu všemu
přičtěme fakt, že zadlužení obce setrvale klesá a v současné době je prakticky
zanedbatelné. To vše se děje díky mimořádně úspěšnému čerpání financí
z různých dotačních titulů a samozřejmě i rozumnému hospodaření.
Dokázali jsme opět splnit drtivou většinu toho, co jsme Vám před posledními
volbami slíbili a k tomu i ledacos navíc. Jsme na to hrdí. Vaše veliká důvěra nás
zavazovala a nechtěli bychom, aby nám někdo mohl vyčítat plané sliby. Ostatně,
v Ořechově žijeme my všichni a jde nám tedy o společnou věc. Kdo má rodinu,
přátele či známé v okolních obcích ví, že nám tam kolikrát docela závidí. To, co
se podařilo, však není samozřejmostí. Je za tím ohromné množství úsilí
a každodenní tvrdá práce. Pokud chceme pokračovat v nasazeném směru
a tempu, budeme opět potřebovat Vaši podporu. O stěžejních oblastech našeho
programu se dočtete v letáku, který Vám bude doručen před volbami.
Máme stále vizi, chuť a vůli. I nadále chceme měnit sny ve skutečnost.
O tom, zda k tomu budeme mít další čtyři roky, rozhodnete Vy, voliči.
Pokud se nadále ztotožňujete s naší vizí, prosíme Vás znovu o hlas
v nadcházejících volbách.
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Z ořechovských pověstí
Podzemní chodby
Kdysi prý spadla u Stříbrných v Ořechově do studny kachna. Druhý den vyšla ve sklepě
v jednom domě pod školou v Tikovicích (vzdálenost asi jeden kilometr). Z toho se
odvozuje, že jsou zde vedeny podzemní chodby do velké dálky. Prý byly vykopány
v dávných dobách za válek, aby se místní obyvatelstvo v nich schovávalo před
napadením. Lidé pátrali, odkud ta kachna do sklepa přišla, až našli chodbu. Dlouho
neodvážil se nikdo tam vstoupit. Posléze vyskytlo se několik smělců, kteří do podzemní
chodby vnikli. Asi po osmnácti metrech uviděli stůl, u něhož seděla kostra člověka.
Když se té kostry dotkli, rozpadla se. Všichni účastníci se toho zhrozili a od té doby
nikdo se neodvážil tam vstoupit. Dnes už se ani neví, do kterého sklepa ta podzemní
chodba ústila, ale tato pověst se udržuje dosud.
Zabitý žleb
Cesta z Ořechova do Střelic vede údolím podle potoka. Od tohoto údolí odbočuje
zarostlým lesem zvaným Zabitý žleb. O něm se vypravuje, že když Švédové
ve třicetileté válce obléhali Brno, podnikali loupežné výpravy do okolí, aby si zaopatřili
potraviny. Obyvatelé střelečtí před nimi utekli do lesů. Vzali s sebou i dobytek
a schovali se v tomto údolí. Krávy je ale svým bučením prozradily. Švédové tam ukryté
lidi přepadli a pobili. Odtud nese toto údolí svůj název.
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