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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
prožili jsme letní měsíce, které v naší obci tradičně zahajují Cyrilometodějské
hody pořádané místními dobrovolnými hasiči. Na hodech s hasiči spolupracuje
Ořechovská chasa a Obec Ořechov. Povedlo se opět vyjednat uzavření silnice od
soboty až do úterý. Tradiční stavění máje proběhlo bez problémů a za hojné účasti
diváků, příjemný večer jsme pak strávili u cimbálové muziky. V neděli po
požehnání v kostele Všech svatých otcem Janem vyšel průvod stárků a hasičů
k obecnímu úřadu, kde bylo předání hodového práva. V průvodu šli poprvé děti
v obnovených ořechovských krojích. Nápad ušít kroje pro děti vyšel z návrhu
v Participativním rozpočtu. Zájem o kroje pro děti byl tak velký, že se budou
muset nechat ušít ještě další. Po příchodu k máji nám zatancovala a zazpívala
chasa s dudáky ořechovské tance a písně a také zatancovaly malé děti. Poutní mše
musela být pro déšť přesunuta po letech do kostela a byly ohroženy i tradiční
tvarůžkové hody. Počasí se však umoudřilo a zábava trvala do pozdních nočních
hodin. Pro nově otevřenou restauraci U rybníčka byly hody zatěžkávací
zkouškou, ale vše zvládla na výbornou. Velký dík patří hasičům za další perfektně
připravené a zorganizované hody.
Kulturní léto pokračovalo dalším ročníkem Letního hraní. Děkuji všem, kteří jste
přispěli na dobrovolném vstupném pro dílnu V růžovém sadu. Vybralo se 46.997
korun. Skvělý výkon Heidi Janků roztančil prostor pod pódiem, zklamáním pro
mnohé však byla Leona Machálková. Pro příští rok přišlo hodně návrhů, od
zajímavých, ale cenově nereálných až po velmi specifické. Některé z kapel jsme
už oslovili a můžu prozradit, že Alband s J. A. Kronkem, který byl hodně žádán
jako závěrečná skupina, je zajištěn.
Hned další týden jsme se sešli opět na návsi v Ořechovičkách na zahájení
mezinárodního dudáckého festivalu GajdeFest. Místo konání není náhodné,
protože Lucie Bakešová nalezla ořechovské gajdy v pastoušce, která se nacházela
na dnešním dvoře hospody. Druhý den se někteří ořechovští zúčastnili i hlavního
programu v Omicích a následně v neděli v Dolních Kounicích, kde program
proběhl v nádherných prostorech kláštera Rosa Coeli. Celý program doprovodili
členové Ořechovské chasy s původními tanci a písněmi z Ořechova. Jsem moc
rád za vznik tohoto spolku, který se snaží obnovit a zachovat folklor v Ořechově.
Se svým vystoupením reprezentovali naši obec i na folklorních slavnostech
v Těšanech a Velké Bíteši.
Další týden nás čekal Myslivecký karneval. I přes déšť podpořilo myslivce mnoho
lidí, kteří přišli na výborně připravenou mysliveckou kuchyni a mnozí si
připravené jídlo odváželi i domů. Kapela byla sice zrušena, ale bez hudby se
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nezůstalo a pro přítomné perfektně hrál David Butler. Zábava se i přes nepřízeň
počasí protáhla do nočních hodin.
Poslední týden patří již tradičně Kinematografu. První den jsme zcela zaplnili sál
Kulturního centra z důvodu deštivého počasí, ostatní dny jsme už mohli být
tradičně v parku. Největší účast byla samozřejmě na pohádce. O občerstvení se
postaral místní Fotbalový klub. Dobře natočené pivo a další občerstvení udělalo
radost mnohým. Díky kluci za tuto pomoc a návštěvníkům za podporu
FK Ořechov.
Poslední akcí byla Výstava ovoce, zeleniny a květin v přízemí Kulturního centra.
Zahrádkáři se zde vystřídali s maminkami, které zde pořádaly v rámci
Mateřského centra Sluníčko podzimní burzu oblečení. Výpěstky dodali kromě
členů zahrádkářského spolku i mnozí občané Ořechova. Ve stejný den se na
Včelařském areálu konaly oslavy 111. let od založení spolku pro Ořechov a okolí.
Včelařský spolek působí krom Ořechova i v Mělčanech, Hajanech, Želešicích,
Moravanech a Nebovidech. Včelařský kroužek je hojně navštěvován a pomáhal
i při oslavách. Děti z kroužku měly připraveny pro dětské návštěvníky mnoho
soutěží. Ochutnat se daly různé medy a devatenáct vzorků medovin. Přeji
včelařům i ostatním spolkům v naší obci hodně nadšených členů a příznivců. Bez
spolkového života by byla naše obec hodně chudá. Jsem rád, že během tohoto
volebního období se spolky v Ořechově rozšířily o další. Vznikli Vinaři Ořechov,
Ořechovská chasa, Kuželkáři Ořechov, Sporťák Ořech a nově obnovený SKAUT,
který obnovil v Ořechově P. Jan Kotík. Podpora spolků a spolkového života byla
jednou z priorit tohoto zastupitelstva. Pevně věřím, že i nové zastupitelstvo bude
tuto činnost podporovat.
Ze stavebních akcí se dokončil přechod na ulici Jeřábkova. Na tuto akci jsme
obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj 95 % uznatelných nákladů. Jedná se
o částku 1.045.000 korun. Byla dokončena také oprava pomníku padlým z první
světové války na ulici Jeřábkova. Obnoveny budou ještě dvě popraskané
fotografie. Na opravu jsme obdrželi dotaci ve výši 45.000 korun
od Jihomoravského kraje, za kterou moc děkuji. Celkové náklady se vyšplhaly
přes 200 tisíc korun. Velkou akcí bylo vybudování chodníku a parkovacího stání
u hřbitova na ulici Syrovická. Parkovací stání bylo velmi kladně hodnoceno,
neboť neupravený prostor u hřbitovní zdi byl špatnou vizitkou při příjezdu do
obce a znemožňoval slušně zaparkovat. Úpravy parku u kostela se také trochu
posunuly. Čekáme na podzimní výsadbu a dokončení studny. Zahrada u obecního
úřadu je prakticky hotová. V následujících čtrnácti dnech bude instalováno
oplocení a během úředních hodin na obecním úřadě bude zahrada přístupná
veřejnosti. Objevili se již první zájemci o svatební obřad v této nově upravené
zahradě. O dalších připravovaných projektech jste se dočetli v minulém
zpravodaji.
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Obec se v tomto roce poprvé přihlásila, na podnět mnoha z Vás, do soutěže
Vesnice roku. Hned napoprvé jsme byli velmi úspěšní a obdrželi jsme dvě krásná
ocenění za Jihomoravský kraj. Zelenou stuhu – za péči o zeleň v obci i mimo ni
a hospodaření s dešťovou vodou a dále první místo za knihovnu a knihovnické
služby. V obou kategoriích jsme postoupili do celostátního kola a naši obec
navštívily dvě komise složené z profesionálů ve svém oboru. Výsledky
celostátních kol zjistíme 4. října v Praze. Tak držte pěsti.
Na závěr bych rád poděkoval a shrnul končící volební období.
Ne vždy jsme mohli vyhovět všem, ale asi by to nebylo správné se chtít za každou
cenu všem zavděčit. Výsledky práce zastupitelstva musíte posoudit sami. Já bych
rád poděkoval všem zastupitelům za jejich jednotu a nasazení pro obec. Je dobré,
když se zastupitelé dokážou shodnout, vytvořit kompromisy a táhnout za jeden
provaz. Děkuji vám i jménem pana místostarosty za podporu a doufám, že
v příštím zastupitelstvu budeme moci opět spolupracovat. Dále bych rád
poděkoval všem zaměstnancům obce, a to jak kolegyním na úřadě, v kulturním
centru, tak klukům z údržby obce. Na těchto lidech leží především dobrý
a plynulý chod obce. A na závěr bych rád poděkoval mé manželce, která mi byla
celé čtyři roky oporou, snášela mé nálady a především mou nepřítomnost doma
a pomáhala mi se spoustou věcí pro naši obec. Markétko, děkuji.
Tomáš Dudík
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Oprava pomníku padlým z první světové války na ulici Jeřábkova
Spolufinancováno Jihomoravským krajem
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Hlasujte do 15. října 2022
do soutěže Adapterra Awards
Obec Ořechov se zapojila do soutěže Adapterra
Awards, v rámci které se hledají inspirativní projekty,
které pomáhají přizpůsobit naše obce, města, domy
a krajinu klimatické změně. Vytváří se tím unikátní
databáze nejlepších příkladů adaptačních opatření,
ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.
Projekt naší obce „Revitalizace a hospodaření s vodou
v Ořechově“ – můžete svým hlasem podpořit na
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani
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Informace obecního úřadu
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 26. listopadu 2022 v obřadní síni Obce Ořechov na ulici Zahradní 1, aby
tuto skutečnost nahlásili na Obecním úřadě Ořechov, a to nejpozději do 16. 11. 2022.
Přihlásit se můžete předložením vyplněného formuláře – Přihláška na Vítání občánků
(formulář naleznete na webu obce – Aktuality – Nově narozené děti a vítání občánků,
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 A SENÁTU PARLAMENTU ČR,
které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022
V první den voleb, pátek 23. 9. 2022, začíná hlasování ve 14.00 h a končí ve 22.00 h.
Ve druhý den voleb, sobota 24. 9. 2022, začíná hlasování v 8.00 h a končí ve 14.00 h.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební místnosti pro dva volební okrsky jsou umístěny v přízemí budovy 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, elektronicky do
16. září a osobně nejpozději do středy 21. září 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. Žadatelé zapsání do dodatku z předchozích voleb o zapsání opětovně nežádají.
POZOR, voličský průkaz v komunálních volbách uplatňovat nelze!
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR 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 ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října
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2022 dovrší věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu. Ve volbách do Senátu
může občan hlasovat na voličský průkaz jen v obcích ve svém volebním obvodu (v naší
obci okrsek č. 55), dle místa trvalého pobytu. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního
seznamu voličů může o vydání voličského průkazu požádat pouze příslušný zastupitelský
nebo konzulární úřad. O voličský průkaz lze zažádat elektronicky do 16. září a osobně
nejpozději do středy 21. září do 16,00 hodin. Požádat o voličský průkaz v době mezi
prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně. Úřad může vydávat voličské průkazy
do 28. září do 16.00 hodin.
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.
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, 731 414 473) do 23. září 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
ve volbách do Zastupitelstev obcí může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno – v naší obci 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.
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Informace místostarosty obce
Kompostéry
Obec v prázdninovém období rozdávala kompostéry, na které tak dlouho čekala. Věříme,
že kompostéry přispějí ke snížení bioodpadu v odpadovém dvoře a obec tím ušetří za jeho
odvoz a následné kompostování. Občané si naopak svým kompostem zlepší strukturu
půdy a ušetří za nákup různých druhů zeminy pro výsadbu. K dosažení teploty 50 až 70°C,
která je nezbytná k hygienizaci některých druhů materiálů dospějeme pouze tehdy, když
kompostujeme minimálně 0,7 – 1 m3 čerstvého materiálu. Při této teplotě dochází ke ztrátě
klíčivosti rostlinných semen. Pokud kompostovaný materiál nedosahuje požadovaných
hodnot je potřeba ho upravit. Většinou překopáním a zvlhčením. Ideální je, pokud různé
materiály při vrstvení v kompostéru střídáme. Výroba kompostu většinou trvá od tří
měsíců do jednoho roku od založení. Vyzrálý kompost je hnědé až tmavě hnědé barvy,
drobtovité struktury (je sypký) a nezapáchá, ale voní jako lesní půda. Vyzrálý kompost
používáme k přihnojení rostlin přímo na půdu ve vrstvě 1 – 2 cm. Tato vrstva postačí na
zásobení rostlin po celý rok.
Co se můžeme kompostovat?
V podstatě můžeme kompostovat veškerý biologický odpad, který vzniká v domácnosti,
zahradě a při chovu hospodářských zvířat. Ideální je různorodá směs materiálu.
Co patří do kompostéru
zbytky z čištění a zpracování ovoce a zeleniny
menší množství rostlinných jídel
shnilé ovoce a zelenina
skořápky z vajec, ořechů, pecky a makovice (rozdrcené)
nasekané větve z křovin a stromů
květiny, tráva, seno, sláma, listí
piliny, hobliny, dřevní štěpka
plevel, posklizňové zbytky z pěstování
hnůj z chovu hospodářských zvířat
papírové kapesníky a ubrousky
studený popel z čistého dřeva
Co do kompostéru nepatří
zbytky masa, ryby a výrobky z nich
barevně potištěný papír
popel z uhlí a koksu
dřevotříska, lakované nebo natřené dřevo a piliny z tohoto dřeva
velké množství vařené stravy
mléko a mléčné výrobky
uhynulá zvířata, kosti
výkaly z masožravých zvířat
nerozložitelný materiál (plast, sklo, textil, kovy)
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Blahopřejeme našim jubilantům narozeným
od května do srpna
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Jan Vidrmert
Jan Žižka
Lubomír Beránek
Antonín Pařil
Anna Pařilová
Hana Mášová
Jana Neveselá
Pavel Šalplachta
Štěpán Dvořák
Ludmila Frantová
Ladislav Šulc

Jiří Kovářík
Eduard Ondrášek
Eliška Fišerová
František Hort
Alena Janíčková
Jan Peška
Petr Kahle
Josef Novotný
Jitka Plšková

Květoslav Krejčíř

Miroslav Juračka
Jana Kamenická
Milada Svobodová
Eliška Barešová
Helena Ondrášková
Jiří Seidl
Emilie Seidlová
Josef Stejskal
Marie Urbanová
Jiří Ferdus
Božena Šenkýřová
Oldřich Bareš
Dagmar Nováková
Marie Poledňová
Antonie Urbanová
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Marie Ševčíková
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Jiřina Řezáčová

Anna Floriánová
Marie Kovářová
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93
Marie Kozlová
Jan Novosad
Marie Tolarová

98
Růžena Novotná

Obecní knihovna a Kulturní centrum informují
Vážení čtenáři,
léto je za námi, sluneční dny nám snad ještě chvíli vydrží.
Ráda bych Vás touto cestou informovala a pozvala na akce, které pro Vás připravujeme:
Jižní Morava čte 2022 - již 7. ročník projektu, do kterého je naše knihovna opět zapojena
(od roku 2017) - projekt, jehož cílem je rozvoj dětského čtenářství, ale také přiblížení
knihoven jako míst, kde děti najdou nejen zábavu či hodnotné poznání, ale třeba i nové
kamarády a příjemně strávený čas.
Součástí projektu je literární, výtvarná a audiovizuální soutěž pro děti od 4 do15 let.
Letos téma soutěže je „Co vypráví voda“. Voda, jeden z přírodních elementů, tvoří
společně se vzduchem základní podmínky pro život na Zemi. O světě pod vodou víme
mnoho, ale je vše opravdu tak, jak se na první pohled zdá? Neskrývají se v hlubinách
oceánů a moří například různá království, která jsou lidem zapovězena? Téma „Co
vypráví voda“, dává soutěžícím prostor pro kreativní vyjádření fantazijního a snového
světa, života lidem blízkého, ale zároveň vzdáleného, uchopitelného i neuchopitelného.
Téma nabízí dostatek prostoru pro literární ztvárnění fantazijních příběhů, ale také pro
výtvarné zpracování vodních světů a říší.
Každým rokem se zapojuje ZŠ a MŠ Ořechov, tak doufáme, že letos tomu nebude jinak.
Více informací o soutěži v knihovně a na https://knihovna.orechovubrna.cz/oknihovne/akce-a-souteze/jizni-morava-cte/
08.09.2022 od 8 do 11,30 hod. dopoledne pro děti ze ZŠ (obě přípravné třídy)
-návštěva knihovny a workshop s vyhlášením JM čte 2022
21.09.2022 dopoledne pro děti ze ZŠ, 1. až 4. ročník
Beseda o životním prostředí s hastrmankou Evelínkou, se spisovatelkou Petrou
Martiškovou v rámci projektu JM čte.
04.10.2022 Multimediální cestovatelská přednáška Čile po Chille, firma K. + M. Motani,
od 18 hod. v sále KC Ořechov.
18.10.2022 Beseda s panem farářem Janem Kotíkem z ořechovské farnosti Tanzanie II.,
ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem, od 18 hod. v sále Kulturního centra.
Od října výstava „Talismany štěstí“
21.10.2022 se koná premiéra divadelního představení Ořechovského divadla
„POPRASK NA LAGUNĚ“, od 19,30 hod. v sále Kulturního centra.
06.11.2022 proběhne v sále KC Ořechov celodenní Kulturní akce k maturitnímu
projektu slečny Kláry Sokolovské ze Silůvek.
08.11.2022 cestovatelská přednáška Ladakh – putování Malým Tibetem, od 18 hod.
v sále Kulturního centra.
10.11.2022 Vyhlášení výsledků z projektu Jižní Morava čte, od 16 hod. v sále Kulturního
centra.
Vánoční jarmark v knihovně od 28.11.2022 do 16.12.2022.
29. 11. 2022 Přednáška o brněnském podzemí Orlí ulice II. část – pan Ing. Aleš Svoboda.
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03.12.2022 divadelní představení komedie "Ještě podivnější odpoledne dr. Zvonka
Burkeho", v sále Kulturního centra od 17 hod., Divadlo Klauniky Brno, vstupné
dobrovolné.
Informace o proběhlých akcích:
Od září 2021 do května 2022 probíhala soutěž pro děti „Lovci perel“- vyhodnocení
soutěže proběhlo 1.6.2022. Zúčastnilo se 28 dětí.
Nejlepším lovcem, který nasbíral nejvíce perel (přečetl nejvíce knih a odpovídal na
zadané otázky) se stala Kateřina Ryšavá (34 perel)
2. lovcem je Ela Antalová (24 perel)
3. lovcem je Beáta Jelínková (19perel)
4. lovcem je Vojtěch Mikša (18 perel)
5. lovcem je Tomáš Janhuber (15 perel)

Od 2. 3. do 30. 5. 2022 probíhala soutěž pro děti od 6 – 12let „LOUSKÁČEK 2022“.
Děti luštily každý týden hádanky a nakonec 1. 6. jsme vylosovali jednoho soutěžícího ze
všech luštitelů, který získal titul Louskáček 2022 – je to nejlepší hádankář, který rozlouskl
ořechovské hádanky, které byly těžkým oříškem, tento titul získal Michal Antal
z Ořechova.
Děkujeme za krásný pohár, který vyrobila dílna V růžovém sadu z Ořechova.
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Nejlepší hádankář Michal Antal
Obecní knihovna v Ořechově nabízí pro MŠ a žáky ZŠ od 1. do 9. třídy knihovnické
výukové programy. Nabídka platí i pro děti z okolních vesnic. Naším cílem není zahlcení
dětí informacemi, ale hravou a zábavnou formou děti seznámit s nabízenými
informacemi, vytvoření si vlastního názoru, spolupráce a nezávislé myšlení. Výukové
programy probíhají i formou workshopu.
15

Od února do června proběhlo devatenáct takovým programů, kterých se zúčastnilo 391
dětí z Ořechova i z okolních vesnic (Moravské Bránice a Želešice). Pedagogové si vybrali
z naší nabídky programů nebo jsme jim přímo „ušili“ na míru program, který si přáli.
Děti se seznámily, jak to chodí v knihovně, které spisovatele a ilustrátory známe, které
knihy jsou čtivé pro mládež, pohádky a pověsti. Ráda bych vám představila novou pověst
o Ořechovu, která vznikla právě na našem výukovém programu.
O Ořechově
Kdysi dávno byly tři vesnice, které se chtěly spojit, protože potřebovaly více peněz. Tak
se spojily, ale neshodly se, kdo bude starosta a jak se bude vesnice jmenovat. Měli schůze,
ale pořád se nemohli domluvit. Snažili se podplatit obyvatele, slibovali jim krásné domy.
Ale pořád se nemohli rozhodnout. Dali si sázku, kdo vymyslí nejhezčí znak. To
nepomohlo. Tak se dál hádali. Až jednou jeden našel zlatý ořech, ve kterém bylo poselství
z dávných dob a díky tomu se stal starostou Jaromír Smejkal a vesnici pojmenoval
Ořechov. Na místě toho ořechu nechal vystavět obecní úřad.
autor David Maša, 4.B.
Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2022, její součástí byla i soutěž Knihovna
roku 2022
Obec Ořechov získala zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku a postoupila do
celostátního kola a naší knihovně byl udělen diplom za moderní knihovnické
a informační služby a byla nominována do celostátního kola za Jihomoravský kraj
do soutěže Knihovna roku 2022. Velice si vážíme této nominace. Vyhodnocení této
soutěže proběhne v říjnu.
Pozn.: CENA KNIHOVNA ROKU se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh
o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných
knihovnických a informačních služeb, předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné
umístění v soutěži Vesnice roku.
Přeji Vám krásný podzim

Naděžda Adámková, knihovnice
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Spolky
Český svaz včelařů, základní organizace Ořechov
Včelařský kroužek Ořechov
Pomalu se rozběhne nový školní rok i včelařský kroužek a než se tak stane, stojí za to
ohlédnout se za tím minulým. Do kroužku chodilo v loňském roce 26 dětí. Na podzim
jsme se postupně seznamovali s novými dětmi a děti se včelařením a zákonitostmi života
včel. Starší si prohlubovaly již tak velké znalosti. V předvánočním období jsme pekli
perníčky a vyráběli svíčky, což nás všechny moc baví. V lednu už jsem činnosti začali
zaměřovat na přípravu na soutěž Zlatá včela, jejíž krajské kolo se konalo u nás v Ořechově
začátkem května. O soutěži již bylo podrobně napsáno v minulém Zpravodaji. Z našeho
kroužku se jí zúčastnilo 13 dětí. Na soutěži vládla díky pořadatelům včelařům ze ZO ČSV
Ořechov velmi dobrá a přátelská nálada a podle ohlasů dětí si to všichni náramně užili.
A také se umístily na velmi dobrých místech - v kategorii starších žáků Johana Ftorková
(3. místo) a Libuše Staníková (5. místo) a v kategorii mladších žáků Tomáš Hrbek
(6. místo). Všichni postoupili do celostátního kola, které se konalo ve Středním odborném
učilišti včelařském v Nasavrkách. Tam se sjelo z každé kategorie 36 nejlepších včelaříků
z celé České republiky. Soutěžení probíhalo tři dny a kromě náročných disciplín, mohly
děti vidět apidomek, včelnici, kde jim byla předvedena inseminace matek, velkoprovoz
medárny, arboretum v areálu učiliště. Užily si také her, seznamování, zábavy a zpívání
u táboráku. A jak děti na soutěži dopadly? Vracely se s obrovskou motivací učit se víc
a víc a příští rok se opět probojovat do celostátního kola v Nasavrkách a opět zažít tři
velmi pestré dny. Zlatou včelou ovšem kroužek nekončil. Čekala nás ještě dvě medobraní
a práce ve včelách, u které i ti nejmladší už prokázali, že se v zimě něco naučili. Na závěr
školního roku jsme pro mladší nachystali táborák a opékaní buřtů a pozvali také rodiče,
aby se ti, kteří to u nás neznají, přišli podívat. Sešli jsme se téměř všichni a až na pořádný
déšť, který nás zahnal pod střechu, to bylo pěkné odpoledne. Děti byly nadšené, že mohou
rodiče provést včelařským areálem a ukázat jim co tam v ty čtvrtky dělají.
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O den později jsme se sešli se staršími dětmi na "přespávačce". Než jsem se usadili
k táboráku ještě jsme nachystali úl pro včely, které poputují darem do Hodonína do klubu
Liščátka, který při loňském tornádu o včely přišel. Díky Jarkovi Šustkovi za oddělek,
o který se nyní staráme a předáme dál. A pak už jsme si hráli, opékali buřty, povídali
a smáli se při vyprávění vtipů. Byla krásná červnová noc a pod širákem ve spacácích nám
bylo báječně až do rána.
Posledním, ale o to intenzívnějším zážitkem pro všechny byla účast našeho kroužku na
Mezinárodním setkání mladých včelařů IMYB. Konalo se začátkem července v Praze
a sjelo se 160 účastníků ze 13 zemí. IMYB je každoročním kláním mladých včelařů, těch
nejlepších ze svých zemí, kteří soutěží podobně jako na Zlaté včele. Tento ročník byl
ovšem nesoutěžním setkáním kvůli dvouleté pauze a původně se měl konat v Moskvě.
Na jaře byl ale zrušen a organizátoři se rozhodli ho uspořádat v Praze. Pořádání se ujal
spolek Včelí stráž. První den jsme se všichni sešli v sále hotelu, kde jsme byli ubytovaní
a ve velmi neformální náladě jsme se při tanci a zpěvu seznamovali s ostatními.
Po počáteční nesmělosti jsme všichni odhodili stud a užívali si přítomnosti podobně
naladěných lidí, lidí se stejnými zájmy a podobným pohledem na svět. Program byl
opravdu velmi pestrý, společně jsme navštívili ZOO, planetárium, podmořský svět,
zahráli si bowling, laser game, minigolf, byli v kině, prohlédli si Prahu, Národní muzeum
a další. Velmi se dětem líbilo večerní setkání, kdy se výpravy z jednotlivých zemí
představovaly a celý večer jsme se velmi bavili a i ochutnali i něco z dobrot, které
přivezly. Každý také dovezl ochutnat i svůj med a měli jsem tedy možnost zkusit i medy
například z Finska, Izraele, Malty. Nabitých pět dní uteklo jako voda, všichni jsme
odjížděli nadšení z přátelské atmosféry, která po celou dobu vládla. Každý z jiného koutu
světa, přesto všichni stejní. A nyní po prázdninách se už těšíme na to, co nás čeká v příštím
školním roce.
Kateřina Ftorková, Milada Macíčková vedoucí včelařského kroužku
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Okrašlovací spolek Ořechov
Řemesla a služby v Ořechově
SKLENÁŘSTVÍ - LUDVÍK KŘIVÝ ( * 1910 + 1968)
Ludvík Křivý se narodil 23. srpna 1910 v Ořechově do zemědělské rodiny, kde vyrůstal
se svým bratrem Janem, který se později vyučil sedlářem. Rodný dům má dnes adresu
Svadilov 9. Je to historické stavení zmiňované již v r. 1650 jako robotný dvůr v majetku
Kapituly sv. Petra. Po škole se Ludvík vyučil sklenářem a po vyučení nastoupil na vojnu
do Podolince.
Podolinec je staré městečko s městskými výsadami od roku 1292. Leží na řece Popradu,
obklopené horami Spišské Magury, Levočskými vrchy, v pozadí štíty Vysokých Tater.
Okolí Podolince Ludvíka uchvátilo. Naučil se tam během vojny v zimě lyžovat a v létě
běhat střední a dlouhé tratě. V roce 1939 se oženil s Marií Fraňkovou a přestěhoval se do
domu na Ježkov 43, kde žil až do své smrti v roce 1968. Společně vychovali dvě dcery,
Elišku a Vlastu. Zemřel v 58 letech.
Živil se jako živnostník, sklenářskou dílnu a sklad měl ve dvorní části rozbořeného domu
rodiny Stříbrné (ta se po válce přestěhovala do Modřic) na ulici Ježkov 37 (dnes dům
J. Maršálka). Sklo zajišťoval v Brně u firmy Moragro a s dovozem do Ořechova mu
pomáhal pan Leopold Holemý starší, který sklo v dřevěné bedně vozil na nákladním autě
s cisternou, ve které svážel mléko od jednotlivých sedláků v okolí Brna do mlékárny.
Mimo zasklívání na stavbách také rámoval obrazy. Jeho pracovní rajon byly hlavně obce
Hajany, Silůvky, Prštice a Radostice. Sklo na své menší zakázky odvozil na svém kole
v batohu nebo na dřevěném nosiči pod paží, u větších zakázek mu pomohl s dopravou
autem pan Antonín Frišauf st. Ve své profesi se velmi zdokonalil, když po skončení války
v květnu 1945 se zúčastnil obnovy rozbombardovaných německých měst a vesnic. Tolik
práce potom už nikdy nezažil. Po návratu z Německa pokračoval ve sklenářském řemesle
jako živnostník až do února 1948. Tehdy komunisti živnostníky zrušili a zařadili je do
výroby. V této době pracoval tatínek v Okresním stavebním podniku Brno–venkov (OSP),
kde se soustředila všechna stavební řemesla. Začínal se studnaři kopat a dělat studny,
později přešel k pokrývačům a toto řemeslo si také oblíbil. Přitom, když byl dostatek
sklenářské práce v OSP, tak také zasklíval. Pro šikovné řemeslníky bylo v této době práce
až nad hlavu. Vedle práce v OSP současně dělal sklenářskou práci (na druhý pracovní
poměr) ještě u Místního hospodářství v Ořechově (pod vedoucím panem Štěpánem
Párem) a ještě později přešel pracovat ke Komunálním službám v Ořechově, které vedl
v té době pan Kselík.
Tatínek byl sportovec tělem i duší. Mládí prožil v ořechovské sokolovně. Tehdejší Sokol
byl zaměřen na sportovní všestrannost, vychovával i k lásce k vlasti. Mládeži nabídl trávit
volný čas sportem a tatínek s kamarády té nabídky využili vrchovatě, jak plyne z fotografií
z té doby, které se dochovaly. Cvičili prostné, cvičili na nářadí, zkoušeli atletické
disciplíny, založili v Ořechově fotbal.
Podle písemných vzpomínek dcery pana Ludvíka Křivého, Vlasty Křivé, provdané
Záděrové a jejích fotografií sestavil v rámci akce „Ořechovská řemesla 1918–
2018“ pořádané Okrašlovacím spolkem v Ořechově Ivan Macíček.
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Fotografie Ludvíka Křivého z jeho bohaté sportovní minulosti poskytla jeho dcera paní
Vlasta Záděrová z rodinného archivu.
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Výlet do Olomouce
Okrašlovací spolek uspořádal výlet do Olomouce. Zúčastnilo se 7 lidí, kteří se nezalekli
velkého vedra. Cílem tentokrát nebyla Olomouc jako město, ale Svatý kopeček a jeden
z největších Olomouckých fortů – Radíkov. Termín forty by chtěl asi vysvětlení. To se
ale musíme vrátit do historie. Za třicetileté války zatím co Brno se Švédům ubránilo,
Olomouc se vzdala po třídenním obležení. Velmi těžce na to doplatila a v konečném
důsledku přišla o statut hlavního města Moravy. A lepší to nebylo ani za panování Marie
Terezie při první válce o dědictví Rakouské. Tenkrát pruský král Fridrich obsadil
Olomouc bez boje. Když po uzavření míru Prusové odtáhli, sáhla rakouská monarchie
pořádně do měšce, a začala budovat soustavu pevností známých jako Olomoucké forty.
Původně ty forty stály jenom na malých vyvýšeninách v okolí Olomouce tak, aby je
nemohlo využívat nepřátelské dělostřelectvo. Jenomže pak bylo nutné tyto forty chránit
dalšími pevnostmi a tyto pevnosti zase dalšími, až vznikl kolem města celý prstenec těchto
fortů. Celkem jich bylo víc než 20 plus několik skladišť prachu. Tato soustava se osvědčila
hned v roce 1758, kdy král Fridrich znovu dobýval město, tentokrát neúspěšně. Z tohoto
památného obléhání se nám zachovala tato zajímavá historka.
Pruská armáda ostřelovala město z děl, a tak není divu, že jedna koule zasáhla i památný
olomoucký morový sloup. Na to poslali rozhořčení olomoučtí radní pruskému králi
Fridrichovi psaní přibližně tohoto obsahu: „Fricko, te vandalo, te nám rócháš do našeho
slavnýho holomouckýho slópka. Det to bode za třista let památka UNESCO!!“ Na to jim
protestant Fridrich poslal s ohledem na dnešní válečné události velmi překvapivou
odpověď: „Promiňte pánové, moji dělostřelci jsou velcí barbaři a vrtáci. Sofort jim vrazím
pár facek a opravím střelecké azimuty. Ode dneška už se budeme strefovat jenom do
vašich domů a paláců, sloup necháme na pokoji.“ Připomínku na tuto Fridrichovu
ohleduplnost můžeme vidět dodnes. Skoro až na vrcholu morového sloupu je zazděna
pozlacená dělová koule. Ale je jenom jedna.
Za Prusko-Rakouské války v roce 1866 se tyto pevnosti jako byl Terezín, Josefov
a Olomouc „osvědčily“, žádná nebyla dobyta. Po pravdě to bylo ale hlavně tím, že se o to
Prusové vůbec nepokusili, ale velmi nezdvořile je všechny obešli. Pevnost Radíkov
vznikla jako poslední mohutná pevnost na strategickém místě asi 2 km od baziliky na
Svatém kopečku. Budována byla v letech 1870 – 1876, ale už v roce 1886 byla Olomouc
jako pevnost zrušena včetně Radíkova. Zde se nám dostalo vlídného přijetí s velmi
podrobným výkladem o všech Olomouckých fortech, zvláště pak o Radíkovu. Prohlédli
jsme si to, co z něho zbylo, i nově rekonstruované prostory. Zhlédli jsme také film, který
nás celou pevností provedl. Celý výlet jsme pochopitelně zakončili návštěvou baziliky na
Sv. kopečku a nevynechali jsme ani hospodu hned vedle fortu Radíkov.
Okrašlovací spolek Ořechov
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OŘECHOV
Sokolské Brno 2022 - tři dny naplněné sokolskou aktivitou
V tyto dny moravskou metropoli zaplavili sokolové. Od pátku 10. června do neděle
12. června jich sem ze všech žup přijelo kolem čtyř tisíc. Počtem účasti sokolských
sportovců se tak Sokolské Brno stalo nejpočetnější sokolskou akcí letošního roku. Letošní
Sokolské Brno ale především žilo také 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 2022 bohaté. Třídenní maratón s pořadateli, cvičenci
a návštěvníky odstartovalo již v pátek sluníčko, které se postaralo o parný „letní” víkend.
Od pátku byly v areálu Sokola Brno I instalovány zajímavé výstavy: „Od první náčelnice
k první starostce, Sokolovny – architektura, Sokolové s olympijskou pochodní “, a další.
Pro zájemce byla také v podvečer připravena procházka městem s názvem „Poznáváme
Brno“ s upozorněním na významná místa z historie brněnského Sokola, ale i na ostatní
významné památky a stavby ve středu města.
Pro veřejnost byla v pátek 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 přispěli i ořechovští sokoli, kteří se tentokrát ujali funkce pořadatelů.
Zatímco na hřišti Sokola Brno I probíhaly v sobotu secvičné hromadných skladeb, pro
širokou veřejnost byl připraven pestrý program. Od deseti hodin se v hale Sokola Brno I
konala přehlídka pódiových skladeb. Dopoledne proběhl na hradě Špilberk závod ve šplhu
na laně. Dějištěm atletického mítinku veteránů bylo hřiště Pod lesem v Žabovřeskách.
A basketbalový turnaj se uskutečnil v Podolí. Součástí Sokolského Brna byl také Český
pohár plážových volejbalistů v areálu koupaliště na přehradě. Zájemci z řad veřejnosti si
mohli přijít do velkého sálu Stadionu v Kounicově ulici zatancovat zumbu nebo zacvičit
si Fit Pain Free. V sousedním Tyršově parku bylo možné plnit podmínky Sokolského
odznaku zdatnosti. Sobotní program pak uzavřel v podvečer velkolepý komponovaný gala
večer „Křídla nad Špilberkem“, který se konal v pohádkovém prostředí hradu Špilberk na
Letní scéně.
Sokolské Brno 2022 vyvrcholilo v neděli odpoledne na stadionu Sokola Brno I
programem „Sokolové Brnu”. Zahájil ho slavnostní průvod městem a o hodinu později,
po vztyčení vlajek, zahájil program starosta hostitelské sokolské župy Jana Máchala a ke
slavnostní atmosféře přispěli svým pozdravem také primátorka města Brna a hejtman
Jihomoravského kraje. A pak se již na ploše stadionu střídalo šestnáct hromadných
skladeb, ve kterých se představili cvičenci různých věkových kategorií – nejmenší děti,
žactvo, dospělí a senioři.
Ořechovské cvičenky se s velkou radostí a elánem předvedly ve skladbě „Reminiscence“.
Dle reakcí diváků a závěrečného nadšeného potlesku jsme si s nadšením ale i dojetím
uvědomily, že se skladba líbila a sklidila zasloužený velký úspěch.
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Na závěr programu vystoupila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková,
která mimo jiné poděkovala cvičencům za hezký zážitek, který svým vystoupením
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.
Sokolské Brno 2022 opět dokázalo, že 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 krásný podzim, pohodu, hodně zdraví a životního
optimismu a dětem pak úspěšný start do nového školního roku. A v září se opět těšíme na
společné setkávání ve cvičebních hodinách i výletech po celé republice.
Svatava Vašicová

24

Příspěvky občanů
Vzpomínka na domov

Václav Šmíd

Vzpomínky jsou rájem,
ze kterého nemůžeme
být vyhnáni. (J. W. Goethe)
Díky, za vaše moudrá slova pane Goethe,
jejichž pravdou jsem dospěl k poznání,
že i když všechno na světě je pomíjivé,
tak znovu to vrátit dokáže vzpomínání.
Ve vzpomínkách, i kdybychom prošli celý svět,
nám také navždy zůstane jediné místo,
na které nedokážeme ve svém srdci zapomnět,
kde jsme se narodili, kde máme rodné hnízdo.
Dávno je doba, kdy i já v čase jarního vlání,
jsem měl to štěstí poprvé spatřit tento svět
a v ořechovském kostele přijat požehnání
prožití, dnes už bezmála pětaosmdesát let.
I pro mě jsou vzpomínky skutečným rájem,
kdy mne vrací do doby, kdy byl jsem mlád,
a i když vím, že je to jen kratičký „nájem“,
jsem za tu mlhavou chvilku nesmírně rád.
Často s ní přichází i touha vrátit ten čas,
ba i ten kousek naší nádherné jižní Moravy
v okolí rodné vísky, kdy ještě jako jeden z vás,
jsem si oblíbil malebné údolí říčky Bobravy.
Proto jsem rád, že mi můj věk ještě dovolí,
vracet se do těchto míst dosud i fyzicky,
protože vím, že v době, kdy osud zavelí
i ty vzpomínky odejdou se mnou navždycky.
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Svět od krve

Bohumil Šmíd

Kouzelným jarem
dotýká se dnes země,
však válka v dáli hučí temně
a slova se ptají proč.
Těm lidem země požehnaná,
ta k životu se zrodila.
Teď v prsou velká bolest bdí,
vše lidské chvatem oněmí.
Vše, co se dnes stalo
je jenom smutek a prokletí.
Kde jsi to, co zbylo z práce těch
co umírají a v srdci smrt se promění.
Studeným vzduchem proniká
pláč, slzy žen a dětí.
Všechno za léta práce uniká,
ten hrůzný čas někam letí.
Ztrácí se vše, co z ráje zbylo,
se vším pak i ty radosti.
Všechny ty písně
plné nadšení i mladosti.
Na nebi měsíc s hvězdami,
na zemi je však válka.
Kam spěje tento svět,
co krásné bylo, je už dálka.
Dnes její krása všude hoří,
tak žije země Bohem stvořená.
Ve jménu Tvém však cítím utrpení,
pláči a vidím, že celý svět je od krve.
Myšlenka spánek přemáhá,
noc a den se ve strachu střídá.
Ten národ ještě nezhynul,
dnes na smrt se život dívá.
Bože, přines té zemi mír
a radost v beznaději.
A nenič ji, vždyť i Tobě náleží
ta největší ctnost, jež dobrem žila.
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Farní tábor Ořechov 2022
V době od 8. do 13. srpna 2022 proběhl na Myslivně v Ořechově již 5. ročník
příměstského tábora, který pod záštitou farnosti Ořechov pořádá Klíček Ořechov, z. s.
Mezi další pořadatele patří i Myslivecké sdružení Ořechov, které propůjčilo myslivnu
s vybavením pro organizaci tábora. Ale tábor se neodehrál pouze na ořechovské
myslivně. Ve čtvrtek 11. srpna se celý tábor vypravil na výlet do Lednice. Zde si děti
prošly lednicko-valtický areál, vyšplhaly na Minaret, projely se lodí a zhlédly krásné
představení dravých ptáků.
Tento rok si vedoucí pro 32 dětí připravily téma, kdy zabrousí do biblického příběhu,
který se odehrává ve Starověkém Egyptě. Děti se formou obrázkového kina dozvědí celý
příběh Mojžíšova dětství a dospívání až do doby, kdy předstoupí před hořící keř a zjistí
svůj úkol, a to pomoci Mojžíši osvobodit židovský národ z egyptského otroctví.
Na dlouhé cestě děti stanuly a prosily za propuštění Faraona, přetrpěly Boží rány, dokázali
připravit posilující lektvar, chléb a deku na pouť pouští, překročily Rudé moře a nakonec
došly až do země zaslíbené, kde si vydobyly své místo k životu v zemi plné zprvu
nepřátelských obrů. Jejich odměnou za překonání všech útrap a splnění božího úkolu jim
byl obrovský poklad.
Na závěr tábora se uskutečnil i menší táborák a pak se už začaly děti zachumlávat do
svých spacáků a podotýkám, že polovina z přespávajících táborníků nocovala pod širým
nebem.
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Po celou dobu byla táborová kuchyně zásobena různými provianty z domácností a zahrad
rodin táborníků. Rovněž tábor obdržel dar desítek nanuků od ořechovské masny, které
v horkých dnech přišly vhod. Za tyto dary i jakoukoli jinou pomoc všem organizátoři moc
děkují. Velké poděkování patří vedoucí Pavlínce Fryčové, asistentům Honzovi Dudíkovi,
Matěji Kišovi, Adamu Smejkalovi, Igoru Lhoteckému a Barči Maternové, bývalým
vedoucím, kteří přijeli a pomohli s programem, Davidovi a Zdeňkovi Záděrovým,
Romaně Kišové a především skvělým kuchařkám Lucce Kuzmové a Markétě Dudíkové.
Marek Dudík a Tereza Náplavová
hlavní vedoucí
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Římskokatolické farnosti sv. Jiří a Všech svatých
Pouť do Mariazell
Poutě do Mariazell, nejznámějšího poutního místa v Rakousku, jsou dávnou tradicí.
Ořechov je s těmito poutěmi spojen svou kapličkou sv. Peregrina, což byla první zastávka
poutníků, kteří putovali z Brna. Otec Jan se s několika ořechovskými muži rozhodli
vykonat pouť do Mariazell na kolech. Uskutečnila se od 14. do 17. srpna a s úspěchem
jsme během tří dnů zdolali 260 km do Mariazell.
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Putování ořechovské mládeže v rumunském pohoří Rodna
V srpnu vyrazila skupinka mládeže z farnosti s otcem Janem do Rumunských hor Rodna.
Zdolali hlavní hřeben, potkali se s ovcemi, koňmi a pastýři. Ve vesničce Rodna byli vřele
přijati knězem jménem Atila Kiss, který je mistr světa z roku 2017 v závodech psích
spřežení.
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Inzerce
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SERVIS a OPRAVA
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe.

David Bednář, tel.: 608 880 107
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Volba pro Ořechov
Vážení spoluobčané,
v letošních volbách do obecního zastupitelstva usiluje o váš hlas i naše sdružení
nezávislých kandidátů – Volba pro Ořechov. Dovolte stručné představení naší
kandidátky a programu:
V osobě místostarosty Pavla Smištíka navazujeme na práci předchozího vedení
Ořechova a všech zastupitelstev od roku 1990, které se podílely na rozvoji obce.
Shodně s předchůdci klademe i my důraz na tyto priority:
- přiměřený stavební rozvoj
- dostatečná a fungující infrastruktura
- zvyšování úrovně bydlení obyvatel obce
- ochrana krajiny
- podpora spolkové činnosti
Díky Územnímu plánu a Plánu rozvoje obce má Ořechov nakročeno správným
směrem. Máme zájem rozvíjet obec přirozeným způsobem a nezatěžovat okolní
krajinu naddimenzovanými developerskými projekty, jako je tomu v některých
okolních obcích. Obec se má rozvíjet přiměřeně své velikosti a každé rozšíření
má být následováno odpovídajícím rozvojem veřejné infrastruktury (školy,
zdravotnictví, dopravní infrastruktura, veřejné prostranství, chodníky, kanalizace,
prostory pro volnočasové aktivity aj.). V tomto směru je naše sdružení i vzkazem
okolním obcím – Ořechov není řešení vašeho nezodpovědného přístupu (viz.
např. školní turistika – účelové přehlašování dětí na ořechovské adresy a jejich
upřednostnění přijetí do MŠ na základě kritéria data narození). Našim zájmem je
udržet a zvyšovat komfort bydlení obyvatel Ořechova.
Přirozený rozvoj obce vnímáme v dlouhodobějším horizontu. Lze navázat na
práci předchozího zastupitelstva, které přijalo změnu územního plánu a do
majetku obce pořídilo několik strategických nemovitostí (průmyslový areál na
ulici Družstevní a restaurace U rybníčka). Do objektu na ulici Družstevní můžeme
přemístit středisko údržby a odpadový dvůr, dočasně zde můžeme umístit
i zdravotnická zařízení. Tyto přesuny následně umožní zahájení výstavby nového
Obecního domu Ořechovičská 1. V přízemí nového Obecního domu budou
ordinace zubního lékaře, obvodního lékaře a dětská ordinace a dále prostor pro
poskytování služeb pedikúry. V prvním patře vzniknou byty, součástí objektu
bude i hasičská stanice.
Restaurace U rybníčka se po bezmála 100 letech vrátila zpět do majetku obce.
Obec tak nepřišla o prostor ke konání obecních zastupitelstev a tradičních
společenských akcí, jako je např. setkání jubilantů a masopust. Na návsi, do které
obec v minulosti investovala nemalé finanční prostředky, se pravidelně pořádají
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Cyrilometodějské hody a Gajdefest. Jde o poslední dochovanou obecní náves, jak
ji známe ze starých fotografií.
Při rozvoji obce dbáme na okolní krajinu a nemáme zájem rozšiřovat obec na úkor
orné půdy. Realizované pozemkové úpravy umožnily osázení biokoridorů
a vybudování nové sítě polních cest. Přínosem pro krajinu jsou vybudované
rybníky, suché poldry a největší vodní dílo - mokřady. Je dokončeno několik
retenčních nádrží, do kterých je sváděna voda z komunikací a obecních budov.
I do budoucna bude obec pečovat o okolní krajinu. Obec má připravené projekty
výstavby rybníka U Trucálků, který bude zadržovat vodu v krajině a obnovu
zaniklého sadu na Třešinkách.
-----------------------Vážení spoluobčané, pokud máte pocit, že se Ořechov ubírá správnou cestou a že
náš program odráží i váš pohled na rozvoj obce, dejte nám prosím svůj hlas. Pokud
nás zvolíte, budeme spolupracovat se všemi zvolenými zastupiteli na dalším
rozvoji a správném směřování obce.
Chcete-li nás podpořit, na volebním lístku zatrhněte křížkem celou kandidátku
č. 3. Děkujeme.
Pokud se rozhodnete dát svůj hlas jiné straně, přejeme vám i naší obci, aby to byla
především dobrá VOLBA PRO OŘECHOV.
Sdružení nezávislých kandidátů
Volba pro Ořechov
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Ořechovský zpravodaj vydává:
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V roce 2022 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.
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Možnost inzerce:
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH.
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