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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám ještě jednou jménem všech zastupitelů naší obce
poděkoval za důvěru, kterou jste nám projevili v komunálních volbách.
Budeme se snažit, všichni společně, Vaši důvěru nezklamat. Do nové
funkce jsem dostal mnoho rad - musíš být tvrdý, arogantní, drž si odstup,
nenech se sebou mávat. Snad dobré rady pro dobu, ve které žijeme, ale já
bych rád v pozici starosty viděl mnohem lidštější vlastnosti.
Díky návaznostem na své předchozí působení v úřadu a také velmi dobré
spolupráci s novým místostarostou obce a zastupitelstvem jsme se mohli
okamžitě dát do práce. Jedna z prvních věcí, do které jsme se pustili, bylo
kompletní odkanalizování tělocvičny a části budov základní školy z ulice
Tolarova. Okapy zde byly svedeny přímo ke zdi a tím docházelo
k podmáčení budovy. Při výkopu byl současně položen nový přívod vody
do budovy tělocvičny. Staré kovové potrubí je již ve velmi špatném
stavu. Dále bylo na stejné ulici zbudováno nové stání pro kontejnery
a upraveno umístění stánku s pečivem, který byl postaven v naší obci na
zkoušku, a nyní si ho mnozí oblíbili. Nakupující již nemusejí stát na
silnici a i východ z parku u školy bude bezpečnější.
Pro příští rok jsme dostali stavební povolení k dokončení úprav ulice
Pavlíkova od ulice Zahradní po Kout, o které požádal ještě pan Brabenec
a na jehož započatou práci můžeme navázat. Připravujeme projekty na
úpravu spodní části ulice Kout a ulice Svadilov. V září tohoto roku byla
obec informována společností E.ON o uložení nízkého napětí na ulici
Sokolská do země. Na základě těchto prací dojde také k úpravě chodníků
a vzniknou i nové přechody pro chodce. Celá akce se má odehrát v roce
2021, ale již dnes musíme zpracovávat projektovou dokumentaci pro
stavební povolení a snažit se získat prostředky z dotačních titulů.
Příští rok si můžete opět zažádat o dotaci na obnovu fasády uliční části
rodinných a bytových domů. Z rozpočtu obce je vyčleněna částka jeden
milion korun a doufám, že tato pomoc bude občany naší obce znovu
hojně využívána. Více o dotaci se dozvíte v Pravidlech programové
dotace obce Ořechov, která jsou vyvěšena na úřední desce naší obce.
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Důležité pro nás bylo také setkání se zástupci různých spolků fungujících
v naší obci. Život bez spolků v obci by byl velmi chudý a tak jsem moc
rád, že v Ořechově mnohé fungují a že se do jejich činnosti zapojují
i noví lidé.
Příjemnou součástí funkce starosty bylo i setkání s jubilanty naší obce.
V letošním roce byla účast velmi vysoká a byl jsem mile překvapen
zájmem o činnost obce i u těch dříve narozených. Kulturní program nám
při této akci zprostředkovali žáci a učitelé ZUŠ Ořechov. Ti nám letos
také zahráli při rozsvěcování vánočního stromku. Nakonec jsme se
s učiteli ZUŠ Ořechov mohli setkat na koncertě při příležitosti stého
výročí založení republiky, který se konal 4. prosince v sále kulturního
centra. Koncert s promítáním starých fotografií byl na velmi vysoké
úrovni a jsem moc rád, že máme v obci takovou školu.
Adventní čas se pomalu blíží ke svému konci a přijdou vánoční svátky,
na které se nejvíce těší naše děti. Hned po nich konec roku, který nás nutí
k hodnocení, či k dávání předsevzetí do roku nového. Mnozí čtou
horoskopy, co je příští rok čeká a někteří se již zbytečně trápí dopředu.
Rád bych proto závěrem použil slova člověka, kterého jsem si velice
vážil a která jsem již řekl při slavnostním koncertě umělecké školy. Jsou
to slova našeho zemřelého pana faráře Bláhy, se kterým jsme se letos
rozloučili: „Nenadávejme na to, že je ve světě špatnost, zloba, nenávist,
smutek a tak dále. Svět je takový, jaký si ho tvoříme sami. Pokud
budeme zamračení a naštvaní na vše kolem, bude i svět okolo nás takový.
Pokud se budeme snažit být ochotní, radostní a netrápit se
malichernostmi, bude i svět okolo nás radostnější.“
Proto Vám do příštího roku přeji co nejméně smutku a mrzutostí a když
nás již nějaký ten mráček potká… a on nás jistě potká, snažme se mít
pokoj a radost v srdci a mraky zase odejdou.
Přeji Vám všem krásné Vánoce

Tomáš Dudík
starosta obce
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Blahopřání našim jubilantům
Srdečně gratulujeme všem jubilantům, kteří se v měsících září až prosinci 2018 dožili
významného životního jubilea:
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Marie Kafrdová
Jaroslav Hadač
Bohumila Ferdusová
Jiřina Matušková
Bohumila Páralová
Jindřich Maršálek
Emilie Remutová

Marie Hronová
Augustin Pehal
Marie Řezáčová
Vladimír Konečný
Eva Tolarová
Věra Jarošová
Marie Kamenická
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Vladimír Šmíd

Vlasta Sadílková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2018 jsme přivítali v červnu a v prosinci nově narozené občánky.
Vladimír Maršák
Robin Šustek
David Jež
Šimon Šmíd
Vilém Knobl
Tereza Cihlářová
Karolína Tereza Pravdíková
Aneta Samková
Melánie Valášková
Viktor Pařil
Kristian Čermák
Ema Kratochvílová
Alžběta Ševčíková
Arnošt Pehal
Valerie Šmídová
Oliver Musil
Jindřiška Tesaříková
Filip Skalník
Stela Duchoňová
Johana Bystričanová
Štěpán Slaný
Adéla Prosecká
Eliáš Ludvík
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Informace obecního úřadu
Svozový den komunálního odpadu o vánočních svátcích pro ulice
Výhon, Kerendov, Divadelní, Ořechovičská, Brněnská, Sokolská,
Na Kopci, Svadilov, Bakešova a Samoty bude už v pondělí 24. 12.
Komunální odpad na ostatních ulicích se bude svážet ve středu 26.12.
POPLATKY V ROCE 2019
Poplatek za komunální odpad
V roce 2019 je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven ve výši 400 korun.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Ořechov od pondělí
4. února 2019 nebo bankovním převodem na účet obce vedený u SBERBANK CZ číslo
4200004469/6800. Platbu přes účet je možné provést od 1. ledna 2019.
Variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační). Při platbě za více osob je
vhodné uvést jména do zprávy pro příjemce.
Poplatek má za povinnost uhradit každá osoba s trvalým pobytem v obci, majitel domu
nebo bytu v obci, ve kterém není nahlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu
a dále osoba cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v obci nebo osoba cizí státní
příslušnosti s přechodným pobytem v obci delším jak tři měsíce.
V případě, že platíte poplatek bankovním převodem za celou rodinu žijící v jedné
domácnosti, je možné poplatek zaplatit jednou částkou. Pokud platíte poplatek pouze za
určitou osobu v domě, je nutné platbu provést jednotlivě a uvést konkrétní jméno osoby,
aby bylo možné platbu správně přiřadit.
Poplatek za komunální odpad je, dle obecně závazné vyhlášky, potřeba uhradit
nejpozději do 31. 3. 2019. V případě tíživé situace může občan požádat Obecní úřad
Ořechov o odložení splátky poplatku, u místostarosty obce. Pokud není poplatek řádně
a včas zaplacen a dlužník nereaguje na upomínku, může být poplatek dle zákona
o místních poplatcích navýšen až na trojnásobek. Dlužná částka bude následně
vyměřena platebním výměrem a vymáhána exekuční cestou.
Osvobození od poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 3/2015.

Poplatek za psa
Splatnost poplatku je od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019
100 Kč za psa v domě
300 Kč za psa v bytě
200 Kč za psa v bytě – poživatel starobního či invalidního důchodu
variabilní symbol: číslo popisné domu (ne číslo orientační)
specifický symbol: 1341
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Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy
přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho
ztrátou, darováním nebo prodejem). Vznik a zánik poplatkové povinnosti je nutné
nahlásit do patnácti dnů od vzniku na Obecním úřadě v Ořechově, formuláře jsou
k dispozici na www.orechovubrna.cz.
Majitelé psa by měli mít označeného psa evidenční známkou. V případě, že známku
nemáte nebo jste ji ztratili, můžete si novou vyzvednout u místostarosty obce.

Poplatek za hrobové místo a kolumbárium
Dle schváleného sazebníku se platí za hrobové místo 30,- Kč za m2 a rok.
Nájem za kolumbárium činí 50,- Kč za rok. Tyto poplatky se platí na pět let předem.
V prvním pololetí roku 2019 budou nájemcům hrobového místa a kolumbária, kterým
v roce 2018 končí zaplacený pronájem, zaslány informace o platbě na další období.

I.C.E. karta-seniorská obálka
Co je seniorská obálka?
Senior obálka (I.C.E. karta) slouží Zdravotnické záchranné službě při příjezdu
k chronicky nemocným lidem vyššího věku při náhlém zhoršení jejich zdravotního
stavu. V případě, že pacient nemůže sám komunikovat se záchrannou službou,
napomáhá při rychlé diagnostice pacienta a jeho následné léčbě.
Do kolonek karty si každý sám, nebo za pomoci svého lékaře, vyplní druh alergií,
nemocí, druhy léků a jejich dávkování. Dále své jméno, datum narození, rodné číslo,
zdravotní pojišťovnu, kontakt na své blízké a praktického lékaře. To vše napomáhá
záchranářům k rychlé identifikaci pacienta.
Za správné vyplnění údajů v kartě zodpovídá ten, kdo kartu užívá. Je nutné po každé
změně léků a jejich dávkování zapsat údaj do karty. Všechny údaje v kartě by měly být
vždy aktuální.
Obálka s kartou musí být umístěna na viditelném místě - např. dveře lednice nebo
zevnitř vstupních dveří bytu.
Více informací a kartu ke stažení naleznete na stránkách – www.kr-jihomoravsky.cz.
Kartu si bude možno vyzvednout po novém roce na obecním úřadě.
Pavel Smištík
místostarosta
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Obecní knihovna a kulturní centrum informuje
Vážení čtenáři,
nastal nám předvánoční čas a já bych Vás ráda informovala o akcích, které již proběhly
a co plánujeme na rok 2019.
Jižní Morava čte – projekt podpory čtenářství v Jihomoravském kraji
V průběhu září 2018 se rozjel již třetí ročník projektu „ Jižní Morava čte“. Projekt
Městské knihovny Břeclav a Moravské zemské knihovny v Brně. Zapojené knihovny
pořádaly akce pro děti, autorská čtení, besedy, soutěže, výstavy. Obecní knihovna
v Ořechově byla zapojena do tohoto projektu, jehož cílem je podpora čtenářství dětí a
mládeže v Jihomoravském kraji. Knihovna pořádala doprovodné programy, kterých se
zúčastnila ZŠ a MŠ Ořechov a ZŠ a MŠ Syrovice. Součástí projektu byla literární,
literárně-výtvarná, výtvarná a audiovizuální soutěž na téma: „Moje obec – moje město
– můj kraj za 100 let“ pro děti od 4 – 15let, do které se tyto školy zapojily.
Do soutěže se přihlásilo 61 dětí, odevzdáno bylo 27 soutěžních prací. Z šesti soutěžních
kategorií:
I. Literární soutěž (8-10 let)
II. Literární soutěž (11-15 let)
III. Výtvarná (4-7 let)
IV. Speciální literárně výtvarná: soutěž pro kolektivy (8-15 let)
V. Audiovizuální: soutěž pro kolektivy (8-15 let)
VI. Výtvarná: soutěž pro kolektivy (4-7 let)
Byly obsazeny tři kategorie a zde jsou výsledky soutěže:
III. kategorie výtvarná 4 - 7let: 1. místo Jan Zahradník, 1.třída – ZŠ Syrovice
2. místo Daniel Vojvoda, 1.třída – ZŠ Syrovice
3. místo Daniel Kubiš, 1.třída – ZŠ Syrovice
IV. kategorie liter.-výtvarná 8-15let, kolektivy:
1. místo Elen Klíčníková a Adéla Jandlová, 5. třída – ZŠ Syrovice
2. místo Anna Škorpíková a Magda Skálová, 4. třída – ZŠ Ořechov
Martin Duchoň, Tobiáš Kučera, Pavel Šenkýř, 5. třída - ZŠ Syrovice
3. místo Kryštof Marvan,Tomáš Vacula,Alexander Kupriyanov,
Lucie Dürböcková, 5.třída – ZŠ Syrovice
VI. kategorie výtvarná 4-7 let:, kolektivy:
1. místo Anna Antalová, Matěj Smejkal, Tomáš Janhuber, Adéla Krejčířová,
Ondřej Hlaváč – MŠ Ořechov
2. místo Marek Zábrša a Šimon Marvan, 2.třída - ZŠ Syrovice
3. místo Vojtěch Mitura, Kristián Kostovčík, Petr Smetana, 2. třída – ZŠ Syrovice
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Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. listopadu 2018 v sále Kulturního centra v Ořechově.
Všechny vítězné práce postoupily do krajského kola v Moravské zemské knihovně
v Brně. Slavnostní vyhlášení prací se uskutečnilo v brněnském Divadle Polárka, kde
mladší děti shlédly divadelní představení Alenka v říši divů, starší děti představení
Prezidenti: Cesta tam a zpět.
A jak si děti představují budoucnost své obce?
Foto práce 1. místo: MŠ Ořechov
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Foto 2. místo: Škorpíková+Skálová
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V krajském kole v kategorii výtvarné - kolektivy se na druhém místě umístily naše děti
z MŠ Ořechov - Anna Antalová, Matěj Smejkal, Tomáš Janhuber, Adéla
Krejčířová, Ondřej Hlaváč a z kategorie výtvarné- jednotlivci se umístil na druhém
místě Jan Zahradník ze ZŠ Syrovice.
Všem vítězům srdečně gratulujeme!!!
Výstava všech prací z této soutěže je umístěna v prostorách Kulturního centra
v Ořechově a poputuje v polovině ledna do Syrovic.
Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.

V září nás navštívilo mobilní Planetárium Morava. V knihovně proběhl od 1.10. –
7.10.2018 „Týden knihoven“, kde se konalo Deskohraní, burza vyřazených a starších
knih a „Přání pro republiku“ (děti vyráběly přání k 100. výročí republiky). Tyto přání
jsou vystaveny v prostorách KC Ořechov.
Proběhla cestovatelská přednáška s promítáním „Divoký Madagaskar“, beseda
s autorským čtením – básničkářem p.V.Procházkou v rámci projektu JM čte, přednáška
„Brněnské podzemí - Česká a Solniční ulice“ a literární beseda o K.Čapkovi.
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Za celý rok 2018 proběhlo pod záštitou Obecní knihovny celkem 38 akcí, které se
zúčastnilo 2 683 účastníků, z toho 1 362 dětí do 15let. Proběhlo 7 výstav.
Výstava obrazů – Jiří Zoufalý probíhá až do konce února 2019.
Vyrazili jsme dvakrát do Městského divadla v Brně na muzikály „Horečka sobotní
noci“a „Bítls“. Proběhl Velikonoční a Vánoční jarmark a odehrálo se devět divadelních
představení v sále KC.
A co pro Vás chystáme?
22. 1. 2019
2. 2. 2019
19. 2. 2019
5. 3. 2019
29. 3. 2019
9. 4. 2019
12. 5. 2019

– multimediální cestopisná přednáška „Peru – magické Andy“pan Roman Janusz, od 18 hod.
– divadelní představení „Zločin z lásky aneb tady strážím já“ v podání
Divadelního spolku Vitus ze Syrovic
– přednáška „Marie Terezie“ – p. Dana Šimková, od 18hod.
– přednáška o brněnském podzemí – p. Ing.A.Svoboda, od 18 hod.
– Noc s Andersenem
– přednáška „Skotsko“ – p. Dymáček, od 18hod.
– Den pro ženy

Od února 2019 chystáme výstavu „Co najdeme v kuchyni“ – opět ve spolupráci
s paní Z. Staníkovou. Od března výstava „Inktober 2018“ - F. Mikš
O dalších akcích Vás budeme vždy včas informovat.
25. 2. 2019 pořádá Obecní knihovna zájezd do Městského divadla Brno na komedii
„Charleyova teta", představení začíná v 19. hod.
Cena vstupenky:dospělí – 420,- Kč
děti, senioři – 282,- Kč
doprava - 70,- Kč/osoba

Přihlásit se můžete do 14. 1.2019.

Provoz knihovny o vánočních svátcích:
od 22. 12. - 2. 1. 2019 je knihovna uzavřena
Závěrem se s Vámi s potěšením podělím o informaci,
že se naše knihovna umístila na 2. místě v soutěži
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii
do 3000 obyvatel v obci. Tato soutěž mimo jiné
hodnotí, jak jsou knihovny zapojeny do dění v obci.
Chtěla bych Vám poděkovat za účast na akcích, které
pro Vás pořádáme a přeji Vám krásné prožití svátků
vánočních a v novém roce pevné zdraví.
Naděžda Adámková
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Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Žákovský parlament aneb „hlas žáků“ je na naší škole slyšet
Žákovský či školní parlament - orgán žákovské samosprávy, který je na
mnohých školách zřizován jen formálně. Na naší škole je však vnímán jako efektivní
nástroj, který podporuje transparentní partnerskou komunikaci mezi vedením, učiteli
a žáky založenou na vzájemné důvěře. Naši parlamenťáci, na fotografii níže, se
postupně učí znát svá práva i povinnosti, plánovat, pracovat ve skupině, respektovat se
a pomáhat si napříč oběma stupni, aktivně naslouchat, diskutovat a přebírat
odpovědnost za společnou práci. Učí se vyjadřovat svá přání, vznášet podněty
a postupně svá slova přetvářet v činy a zasahovat do fungování školy. Poznávají, co je
to participativní demokracie v praxi.
V parlamentu dostávají šanci nejen „jedničkáři“, ale především silné osobnosti.
Parlamenťáci z pátých až devátých tříd jsou demokraticky voleni svými spolužáky
a zastupují všechny žáky školy. Podílí se na organizování tradičních akcí školy (jako je
např. Čertovská škola či soutěž o nejlepší halloweenskou masku), vymýšlí a pořádají
akce nové a vlastní. V prvním čtvrtletí tohoto školního roku se členům parlamentu
podařilo zrealizovat první větší počin, kterým bylo zavedení svačinek před odpoledním
vyučováním. Svačinky plně respektují „pamlskovou vyhlášku“ a jejich zajišťování
a distribuce je (kromě financování) plně v žákovské režii. Za měsíc a půl si již svačinky
získaly své pravidelné odběratele (i z řad učitelů☺), přidávají se další a členové
parlamentu si právem zasloužili velké „díky“ od svých spolužáků.
V následujících měsících se pak mohou žáci a učitelé naší školy těšit na sushi
workshop, další soutěže, exkurze, zážitkové programy či festival „colours of love“.
Tedy pokud se nám všechny akce podaří dostatečně zpropagovat a zrealizovat. Věříme
totiž, že důležitou životní zkušeností může být i prožitek toho, že ne všechny cesty
vedou rovnou k cíli. Někdy je prostě nutné se o několik kroků vrátit a na křižovatce
rozhodnutí zvolit jinou cestu.
Momentálně se naši parlamenťáci i hrstka externistů mimo parlament
koncentrují na vydání prvního čísla školního časopisu s pracovním názvem „Ořešák“.
A jaké rubriky můžete očekávat? Recenze filmů, knih, učebnic a počítačových her,
rozhovory s osobnostmi, ankety, vtipy, tipy na výlety, názorový duel (v prvním čísle na
téma sociální sítě a technologie), rubriku DIY, omalovánku pro mladší děti, komiks na
pokračování, recepty či reportáže ze školních akcí. Časopis bude k dispozici jak
v elektronické, tak i v tištěné verzi (zatím jako občasník) a jeho redaktoři si kladou
nemalý cíl, kterým je účast v soutěži o nejlepší školní časopis.
V žákovském parlamentu na naší škole se sešla parta mladých motivovaných
lidí, kteří jsou ochotní pomáhat druhým, věnovat kus ze svého volného času
ve prospěch svých spolužáků, svým nadšením dokáží strhnout ostatní a podílí se tak na
budování dobrého jména školy a vytváření pozitivního klimatu na škole.
Mgr. Irena Floriánová, koordinátorka žákovského parlamentu
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Projekt Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let
Pět předškoláků ze třídy Myšek - Anna Antalová, Ondřej Hlaváč, Tomáš Janhuber,
Adéla Krejčířová a Matěj Smejkal- se rozhodlo pro účast ve třetím ročníku výtvarné
soutěže v kategorii kolektivů v rámci projektu Jižní Morava čte 2018. Téma projektu je
Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let. Projekt na podporu čtenářství iniciovala
Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.
Zapojila se i Obecní knihovna v Ořechově vedená knihovnicí Naděždou Adámkovou.
Obecní knihovna zajistila veškerou organizaci soutěže.
Skupina dětí si názvem byla jistá už od začátku. Svou výtvarnou práci pojmenovali
Obec Ořechov za 100 let. Děti pracovaly s nadšením, fantazií, vzájemně se doplňovaly.
Každý kreslil, co ho bavilo, obecní úřad, školy, rybník, sběrný dvůr, dopravní
prostředky… Vše tak, jak bude obec vypadat za sto let. Jen u kostelů zdůraznily, že
budou stále stejné, i za sto let. Všechny svoje představy o budoucnosti výtvarně
zachytily, a pak v podobě koláže dokončily. Bylo radostné sledovat nadšení
a spolupráci celé skupiny od začátku až do odevzdání práce (na konci měsíce října).
Děti se také ptaly, jestli mohou vyhrát, kdy se dozví, jak to dopadlo. Dočkaly se.
V polovině listopadu paní knihovnice pozvala děti zapojené do soutěže i s rodiči do sálu
KC v Ořechově, kde proběhlo slavnostní vyhlášení prvního kola soutěžních výtvarných
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a literárních prací. Naši předškoláci se ve výtvarné kolektivní soutěži ve věku 4 – 7 let
umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola. Vítězům poblahopřál starosta obce
Tomáš Dudík a paní knihovnice Naděžda Adámková. Obdrželi diplomy, odměny
a pozvání do divadla Polárka v Brně.
Děti a rodiče z různých koutů Jihomoravského kraje v Polárce zhlédli představení
Alenka z říše za zrcadlem.
A tak se splnilo malým předškolákům to, co si tolik přáli, naplnilo se jejich dětské
očekávání. V sobotu 1. prosince, na Den dětské knihy, proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů soutěže. Ač byla konkurence velká, děti ze třídy Myšek se umístily na 2. místě
v krajském kole.
Je krásné vidět v dětských očích radost a ještě větší radost je, když se o ni můžeme
s vámi podělit.
Krásné a poklidné Vánoce přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Ořechov
Luciana Kokrhánková, učitelka MŠ
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Základní umělecká škola Ořechov
Vážení občané,
s příchodem adventního času je spojeno očekávání Vánoc nejen u nás, v Základní
umělecké škole. Je to ale také příležitost v závěru kalendářního roku 2018 vyslovit
přání a poděkování za přízeň a důvěru všem, kteří podporují činnost naší Základní
umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modřicích a odloučeným pracovištěm
v Syrovicích.
Rád bych Vás rád informoval o dění v naší škole ve školním roce 2017/ 2018.
Uplynulý rok byl naplněn mimo to hlavní, což je výchova a vzdělávání v uměleckých
oborech, mnoha různými vystoupeními, kde žáci předvedli své umělecké dovednosti
a reprezentovali nejen naši školu, ale i obce Ořechov, Syrovice a město Modřice. Kromě
interních, periodicky se opakujících vystoupení, zmíním ta významnější.
Při poohlédnutí se zpět do počátku školního roku, se již tradičně v Modřicích na
Svatováclavských hodech prezentovala s velmi příznivým ohlasem školní dechová
kapela Taškaříci. Podzimní měsíce byly naplněny přípravou na vystoupení v adventním
období a vánoční koncerty. K neopakovatelné atmosféře rozsvěcení vánočních stromů
jsme rádi přispěli v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Radosticích (zde společným
účinkováním s pěveckým žákovským sborem místní ZŠ), v Pršticích a Hajanech.
V Modřicích se žáci hudebního oboru zúčastnili perfektně zorganizovaného vánočního
jarmarku v ZŠ Modřice, nejmladší žáci si pro rodiče v Ořechově a Modřicích připravili
Mikulášoviny, na náměstí Svobody vystoupilo v rámci „Brněnských vánoc 2017“
klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela Taškaříci. Na vánoční svátky jsme si
duše naladili krásným koncertem v zaplněném kostele sv. Jiří v Tikovicích. Děkuji na
tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři Dr.
P. Krzysztofu Drzazgovi. Následoval koncert Clarteta v kostele sv. Augustýna
v Syrovicích a benefiční koncert pod záštitou města Modřice v chrámu sv. Gotharda –
společné vystoupení Smíšeného pěveckého sboru města Modřice, Modřického
chrámového sboru a saxofonového kvarteta naší ZUŠ. Výtěžek koncertu byl věnován na
opravy varhan.
Měsíc únor byl ve znamení výměnných trojkoncertů, které se uskutečňují již mnoho let
na půdorysu přátelské, nesoutěžní spolupráce se ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Pohořelice.
Na pobočce v Modřicích jsme na žádost Okresní umělecké rady ZUŠ zorganizovali
a uspořádali Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Velmi si projevené důvěry
vážíme. Soutěže se zúčastnilo celkem 77 žáků z 11 ZUŠek našeho okresu. 1. místo
ve III. kategorii obdržela naše žákyně Tereza Šteffelová. V soutěži Okresního kola ve
Hře na dřevěné dechové nástroje se ve hře na příčnou flétnu umístil na 1. místě
v VIII. kategorii Michal Drnovský. V Okresním kole ve Hře na dechové nástroje
žesťové ve hře na tubu se umístil na 1. místě v VII. kategorii s postupem do kola
krajského Blažej Peloušek, kde obsadil následně II. místo.
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Na soutěžní přehlídce Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny v ZUŠ Příbor
obdržely žákyně Veronika Obdržálková, Barbora Machová, Alžběta Slaná a Julie
Hroudná ocenění stříbrného pásma. Dechový orchestr Taškaříci se zúčastnil XXVI.
ročníku národní soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké
Mýto. Barbora Cveková (zpěv) a Blažej Peloušek (tuba) získali za svá sólová
vystoupení zvláštní ceny odborné poroty. Děkujeme všem žákům za příkladnou
reprezentaci školy.
Taneční trojkoncert v Obecním sále Kulturního centra Ořechov, společné vystoupení
žáků tanečních oborů ZUŠ Ořechov - Modřice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice
u Tišnova mělo své četné diváky a příznivce.
Zmíním také trochu statistiky. Každá škola roste a sílí svými absolventy. Ve školním
roce absolvovalo I. stupeň základního studia hudebního oboru 22 žáků, II. stupeň
základního studia 4 žáci. Výtvarný obor měl 2 absolventy a literárně dramatický
1 absolventa I. stupně základního studia.
S příznivými ohlasy se setkalo vystoupení žáků a učitelů v pasivním domě pro seniory
v Modřicích a pro Klub důchodců Kovolitu Modřice.
Uspořádali jsme také Kytarový koncert a Jarní koncert dechových kapel ZUŠ Ořechov
a ZUŠ Židlochovice.
Celostátní happening ZUŠ OPEN, který druhým rokem pořádal Nadační fond
Magdaleny Kožené a který upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání, se
uskutečnil v krásně upravených prostorách před Obecní hospodou za podpory a trvalé
pomoci vedení obce Ořechov. Happening jsme nazvali ZUŠ OPEN "Pospolu". Sešlo se
zde hodně rodičů a příznivců naší školy. Děkujeme za váš čas, že jste přišli tzv.
„pobejt“, jak říkával pan Jan Werich.
Na tuto akci navázala Noc kostelů farnosti Ořechov v kostele svatého Šimona a Judy
v Radosticích, kde se konal hojně navštívený koncert učitelů a žáků školy.
Následovalo též Setkání při swingu a sborovém zpěvu - 92. komorní koncert, kdy
v zasedacím sále Radnice na nám. Svobody v Modřicích vystoupili již tradiční a velmi
vítaní interpreti Jazzové trio - Milan Kašuba (kytara), Miroslav Hanák (klavír), Vincenc
Kummer (kontrabas), sólisté z řad současných i bývalých žáků - Vendula Šromová
(klarinet), Eliška Maršálková (klarinet), Damián Adamus (tenorsaxofon) a Smíšený
pěvecký sbor města Modřice.
Při příležitosti 140. výročí založení Hasičského sboru v Ořechově přispěl k slavnostní
atmosféře této významné události svým vystoupením také dechový orchestr Taškaříci.
V Kulturním centru Ořechov se uskutečnilo muzikálové představení "Ať žijí duchové".
Účinkovali v něm společně žáci pěvecké třídy a literárně dramatického oboru. Setkalo
se s velkým ohlasem. V rámci projektu „Mozartovy děti“, který zaštiťuje Filharmonie
Brno a pořádá v rámci festivalu "Brno - město uprostřed Evropy" na náměstí Svobody
v Brně, vystoupil náš dechový orchestr Taškaříci. V projektu se prezentují nejlepší
soubory základních uměleckých škol Jihomoravského kraje.
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V samém závěru měsíce června, v rámci dlouhodobé spolupráce a partnerství, se
prezentoval jako host po závěrečném koncertu Musikschule Hohenau an der March,
školní dechový orchestr Taškaříci společně s žáky rakouské umělecké školy před
kostelem sv. Vavřince v obci Drösing v Dolním Rakousku. Byli přítomni i starostové
obce a města Hohenau a vystoupení se setkalo s velmi vřelým ohlasem veřejnosti
i našich přítomných rodičů.
Při rekapitulaci uplynulého nesmím opomenout poděkovat za systematickou, obětavou
a nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Pokládáme Spolek
za nedílnou součást školy.
Přeji Vám, občanům obce Ořechov, velmi příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný
a dobrý nadcházející rok 2019.
Petr Křivánek, ředitel školy
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Spolky
Mateřské centrum Sluníčko
Zima je v plném proudu, tak Vám přidáme pár slov na zahřátí.Prázdniny jsou už daleko
pryč, během kterých jsme si udělali pár výletů a setkání u řeky. Přivítaly jsme nové
maminky a pomalu se léto přehouplo v podzim.
Děti vyrobily krásný strom do okna, který nám zdobil centrum, dokud nenapadl první
sníh. Teď v oknech můžete vidět jen krásné vločky a sněhuláka. Sluníčko opět pořádalo
burzy podzimního i zimního oblečení.
Výborná byla drakiáda! I přes opravdu silný vítr byla vysoká účast a draci létali po nebi
jako utržení z řetězů. Někteří měli i tvrdý pád.
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V listopadu jsme podnikli poslední dvě veřejné akce - burzu hraček, která měla velkou
účast a lampionový průvod. Průvod byl opravdu dlouhý, za což jsme rádi. Prošli jsme se
od Kulturního centra k rybníku Štíkovci a vypustili tři lampiony štěstí. Jeden se chytl
drátů a za nadšeného pokřiku dětí spadl, ale na další dva byl pohled krásný.
S dětmi ve Sluníčku nezahálíme, vyrábíme nejen ozdoby do oken, ale i domů pro
potěšení rodičů.
V prosinci jsme si rozdaly dárečky od Ježíška a obměnily tak hračky v centru. Děti si
také donesly domů malé dárky. Pomalu se budeme loučit se starým rokem a vítat nový.
S novým rokem 2019 budou přicházet i nové akce.
Sluníčko bude opět pořádat burzy, uděláme si maškarní s kostýmy. Na Valentýna
srdíčka pro tatínky a nesmíme zapomenout se přivítat s jarem a upálit čarodějnci. Před
létem nás bude ještě čekat kuličkiáda a nakonec se rozloučíme s dalšími dětmi, které
půjdou do školky.
Nebudeme předbíhat, jaro je ještě daleko a léto ještě dál, zatím se můžeme těšit ze zimy
a sněhu.
Všem přejeme štastný a pohodový nový rok 2019!
maminky ze Sluníčka

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Ořechov
V roce 2018 se uskutečnila výstava vína s ochutnávkou za přispění vinařů. Výstava se
konala na velikonoční neděli. Rok od roku stoupá návštěvnost výstavy, což znamená,
že je výstava hodnocena kladně a stále více se dostává do podvědomí návštěvníků.
V průběhu roku také pořádáme tematické zájezdy se zaměřením na pěstování ovoce
a zeleniny a také nových vyšlechtěných odrůd zeleniny, ovoce a semen bylin.
V měsíci září proběhla výstava ovoce a zeleniny, kterou obohatili občané Ořechova
svými výpěstky, což oproti loňskému roku přispělo k bohatosti výstavy.
V roce 2019 opět připravujeme výstavu vína s ochutnávkou, která se uskuteční na
velikonoční neděli dne 21. dubna. Součástí výstavy bude, jako vždy, vystoupení
cimbálové muziky. Všichni jste srdečně zváni.
Všem občanům Ořechova přejí zahrádkáři pěkné prožití vánočních svátků, bohatou
nadílku a v novém roce 2019 mnoho štěstí, zdraví, radosti a pohodových dnů.

Josef Němeček
předseda
20

Český svaz chovatelů, základní organizace Ořechov
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou podělil o zprávy z činnosti
našeho spolku. I přesto, že členská základna rok od roku slábne, stávající stav čítá do
dvaceti aktivních členů (chovatelé králíků, holubů a drůbeže).
Troufám si tvrdit, že standard držíme hodně vysoko. To potvrzujeme nejenom na
největších výstavách v České republice, ale i na výstavách evropských. Evropská
výstava se koná každý třetí rok.
V roce 2012 to bylo Lipsko – velký úspěch přítele Vlastíka Víta – mistr Evropy na
holuby brněnské voláče. Tuto výstavu jsme navštívili se zájezdem. Výstava i výstaviště
bylo úžasné.
V roce 2015 se konala evropská výstava ve Francii, v Métách. I tady naše organizace
měla své zástupce a rovněž uspěla s drůbeží – českými zlatými kropenkami paní
Martiny Matuškové ze Silůvek. I tuto výstavu jsme navštívili a i já jsem tam vystavoval.
Bohužel musím říci, že výstava zdaleka nedosahovala úrovně Lipska. Trochu teď
odbočím. Zrovna v této době byly atentáty v Paříži (teroristé). Při přejezdu z Německa
do Francie byly nezvykle velké kontroly. Přímo na výstavišti jsem zažil hroznou věc.
Mladá paní, maminka, telefonovala. Po chvíli ji pohltil záchvat pláče. Neštěstí postihlo
očividně někoho blízkého. Ale raději zpátky k našemu koníčku.
Letos jsme vystavovali na evropské výstavě v Dánsku – Hermingu. Opět dva chovatelé,
já a přítel Roman Morávek. Ve veliké konkurenci jsme se neztratili, i když na nejvyšší
mety jsme nedosáhli. Výstava v Dánsku byla pěkná. My jsme jeli se zájezdem
s chovateli od Hodonína a bylo to i s noclehem, kvůli velké vzdálenosti. Cesta tam
trvala šestnáct hodin. Ubíhala však velmi rychle. Dobrá parta chovatelů a chovatelek.
Dvě televize, jídlo, pití bylo dosti, hodně zastávek. Dánsko je úžasná krajina. Dovezli
jsme rovněž kvalitní chovný materiál. A od příštího roku můžeme zbrojit na výstavu
v roce 2021, která má být někde u Vídně. Do Rakouska je to kousek.
V roce 2024 bude evropská výstava v Česku a já pevně věřím, že to bude na výstavišti
v Brně, v pavilonu Z.
Závěrem ještě jeden velký úspěch. Roman Morávek z Bratčic, člen základní organizace
Ořechov, absolvoval s úspěchem závěrečné posuzovatelské zkoušky na drůbež.
Za ořechovské chovatele Vám přeji pohodové prožití svátků vánočních a pevné zdraví
v novém roce 2019.
Jiří Sec
předseda
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Český svaz včelařů, základní organizace Ořechov
MED – sladký lék na mnoho problémů
Jeden z nejúžasnějších a nejsladších darů Země. Je snad někdo na této planetě, kdo by
mohl říci, fuj, med mi nechutná? Takový MED, na kterém si pochutnává medvídek Pú?
Ani se nedivím, že je pro něj schopen vlézt kamkoliv.

Medy jsou různé- tmavé, světlé, s mateří kašičkou a také jako směs s pylem,
propolisem, víčky a mateří kašičkou - dohromady- přímo včelí mystérium.
Určení pravosti včelího medu
Spolehlivý a jednoduchý způsob, jak určit pravost včelího medu.Na lžíci nabereme med
a pokapeme jej lihem. Když se rozpustí, je pravý. Na dně lžíce zůstane jen hustá
přimíšenina, jinak je med falšovaný.
Fantastické nutriční vlastnosti medu objevil již Hippokrates- otec medicíny !!!
MED OBSAHUJE:
Minerálie: vápník, hořčík, draslík, síra, sodík, chlorid, železo, měď, JÓD a zinek,
fosfor
Vitamíny: A, C, B (B1, B2, B6, B12), vitamin D, K, E
Cholin a vitamíny B jsou nezbytné pro zdraví mozku, srdce a dokonalou opravu
buněčných membrán.
22

Podle švýcarské studie obsahuje med mnoho sacharidů, ale jeho glykemický index je
velmi nízký, což znamená, že uvolňuje glukózu do krve velmi pomalu a tím zabraňuje
výkyvům hladiny krevního cukru. Je proto vhodný pro diabetiky a lidi, kteří trpí
hypoglykémií.
Hypoglykémií trpí velké množství lidí. Kolísání hladiny krevního cukru velmi úzce
souvisí s depresí, střídání nálad, nemožností se dlouhodobě soustředit a co je velmi
zajímavé- s automobilovými nehodami a úrazy. Existuje statistika, která potvrzuje, že
lidé, kteří mají stálou hladinu krevního cukru (to jsou většinou lidé, kteří nejedí cukr a
komerční potraviny) nezažívají automobilové nehody.
MED MÁ ANTIVIROVÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ A ANTI-PARAZITÁRNÍ
ÚČINKY! Poskytuje velmi silnou antioxidační ochranu, má také antimutagenní,
protinádorové a protizánětlivé vlastnosti. Med velmi dobře léčí rány. V nedávné době
klinicky vykázal silné účinky při léčení vředů velkých jako pěst až na kost a popálenin
1., 2. i 3. stupně. Směs česneku a medu se může použít do infikovaných ran jako čistič.
MED A JEHO LÉČEBNÉ VLASTNOSTI:
-

poskytuje silný zdroj energie
posiluje imunitu
je přírodní antibiotikum,
léčí alergie,
redukuje srdeční choroby, chrání před infarktem, snižuje cholesterol, redukuje
vysoký krevní tlak
zklidňuje žaludek, léčí žaludeční vředy a zlepšuje trávení
je účinným pomocníkem při otravách a to hlavně houbami
léčí nachlazení, angíny, rýmy, záněty průdušek a horních cest dýchacích
zlepšuje funkce vnitřních orgánů
léčí zranění, popáleniny a minimalizuje vznik jizev
dezinfikuje, léčí pleť jak zevně, tak zvenčí
mírní nervovou vyčerpanost, pomáhá při migrénách, nespavosti, stresu,
depresích a zlepšuje náladu,
zmírňuje artritidu

Na závěr několik osvědčených receptů
Medové mléko
Medové mléko je v mnoha rodinách oblíbeným domácím prostředkem pro léčení
zaníceného krku, ale často se nesprávně připravuje. Baktericidní účinek má totiž med
pouze tehdy,není-li zahřátý nad 40°C.Teplota vyšší než 40°C totiž ničí všechny účinné
látky potlačující bakterie.
Čaj s medem
Také při přípravě čaje s medem musíme respektovat předchozí radu a nesladit medem
čaj teplejší než 40°C. Uvádíme recept na čaj podávaný při nachlazení,jehož účinek
zvýšíme přidáním medu: 40g celých šípků(se zrníčky) 20g listů meduňky 20g květu
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heřmánku 20g lípového květu. Dvě čajové lžičky směsi přelijeme 1/4 l horké vody
a necháme 15 - 20 min pod pokličkou ustát.Teprve potom přidáme podle chuti 1 - 2
lžičky medu na šálek.Čaj pijeme vlažný.
Vitamínová bomba
Následující míchaný nápoj z heřmánku,čerstvé šťávy z jižního ovoce a medu posílí
obranné schopnosti našeho těla při nemocech z nachlazení. Měli bychom jej pít nejen
jako lék,ale i kvůli prevenci.
Složení : 100 -150 g medu, 2 vrchovaté polévkové lžíce heřmánku 1 citrón 1 grapefruit
nebo pomeranč.
Do litru horké, nikoli však vařící vody, nasypeme 2 lžíce heřmánku a necháme 10 minut
ustát. Potom scedíme, přidáme šťávu s citrónu, grapefruitu a osladíme medem. Komu se
zdá grapefruit kyselý, může jej nahradit pomerančem, který navíc obsahuje i více
vitamínu C.
Citronová šťáva s medem
Následující recept je jednoduchý -potřebujeme k němu jen citrón a med. Do 1/4 l teplé
vody zamícháme šťávu z jednoho citrónu. Osladíme dvěma čajovými lžičkami medu.
Směs pomalu pijeme po doušcích.

Několik rad
Podle starých domácích receptů je vhodnou prevencí proti nachlazení užívat 5 lžiček
medu denně. Med totiž vynikajícím způsobem posiluje obrany schopnost našeho
organismu a krevní oběh.
Med by se neměl nikdy zahřívat nad 45 °C, ztratí tak cenné látky. Pozor tedy při slazení
teplého čaje nebo mléka medem!
Med má rád sucho, chladno a temno. Nádobu pečlivě uzavřete, aby obsah nepřijal
vlhkost a pachy.
Zbytky medu lákají včely a ty by se mohly nakazit chorobami, proto sklenice dobře
vymyjte, dřív než je prázdné vyhodíte do popelnice.
Zkrystalizovaný med není na závadu. Stačí nádobu s medem ponořit do teplé (ne horké)
lázně, med opět získá svou původní konzistenci.
Med je možné využít i při pečení, kdy jím lze nahradit cukr. Pokud se rozhodnete dát
přednost včelímu produktu, dejte ho asi o polovinu více než cukru. Med učiní pečivo
nejen chutnější, vláčnější, ale vydrží i déle čerstvé.
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Recept na dlouhověkost: Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo,
gymnastiku a dožiješ
Dobrou chuť, pevné zdraví a šťastné a veselé svátky vánoční,
Vám přejí ořechovští včelaři

Petang klub Ořechov
OHLÉDNUTÍ za minulostí spolku „PKO“
V roce 2004 jsme s kamarády z Ořechova založili Petangový klub Ořechov. Ano je to
již čtrnáct let, co je v naší obci vybudované víceúčelové sportovní hřiště s příjemným
posezením na okraji lesa v Rybníčkách.
Původní myšlenka PROČ byla jednoduchá. V té době většina členů měla malé děti
a právě absence míst s posezením v hezké lokalitě nás vedla k myšlence jedno takové
místo vybudovat.
Za zmíněných čtrnáct let se situace podstatně změnila. Dnes je v obci mnohem více
podobných míst, kde se děti i s rodiči mohou vyžít, za což patří velké díky vedení obce
v posledních letech.
I přes drobné krádeže a vandalismus se nám stále daří, i za podpory obce, celý projekt
udržovat a na rok 2006, kdy nám celé dílo díky žháři shořelo, jsme již zapomněli.
Díky novým příležitostem přímo v obci se poněkud vzdálenější komplex v poslední
době stává méně vyhledávaným, což není špatně, pokud splnil svůj účel a já osobně za
stávající členy mohu říct, že účel splnil.
Co nám naopak dělá obrovskou radost, je námi každoročně pořádaný DEN DĚTÍ, který
si za poslední roky získal velikou oblibu jak u dětí, tak u rodičů. Sami jistě uznáte, že
překročení hranice 150ti soutěžících dětí je víc než magická.
Právě díky velké návštěvnosti jsme začali šířit osvětu, které, dle nás, není nikdy dost
a proto spolupracujeme s jednotkami integrovaného záchranného systému (Policie,
Hasiči, Záchranná služba) na jejich prezentacích právě na zmiňovaném Dětském dni,
na který Vás tímto všechny, tak jako každý rok, zveme a děkujeme Vám za vaši přízeň
a podporu.
Váš Petang klub Ořechov
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Orel jednota Ořechov
Zimní sezóna v orlovně
Vážení spoluobčané, chceme Vás stručně informovat o zimním provozu v orlovně.
Zimní sezona je v plném proudu Hala i ostatní sportoviště jsou denně využívané.
Většinou všechno až v odpoledních a večerních hodinách. Pochopitelně, ve volném
čase. Na hale se hraje fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, florbal a badminton.
V přisálí se hraje u jednoho stolu ping pong. Boulingová herna má hodně zájemců.
Mnohdy, zejména o víkendech, nelze pojmout všechny zájemce. Oblibu už si získala
i sauna. Pravidelné saunování využívají muži, ženy i celé rodiny. Saunaři si
pochvalují ochlazování v bazénku s ledovou vodou. V zimě je vyšší provoz
i v malé posilovně. Lze říci, že volný čas využívá a sport v orlovně provozuje celkem
hodně lidí. Po patřičné námaze a sportovních výkonech se někteří rádi občerství
a posedí v klubovém salonku. Organizujeme několik sportovních turnajů s účastí
veřejnosti. Zájemci si tak ověří svoji kondici a poměří své sportovní výkony ve fotbale,
volejbale i bowlingu.
Právě nastává plesová sezona. To se sportovní hala proměňuje v kulturní společenský
sál. Tuto sezonu jako první zahajuje farní ples, v sobotu 19. ledna, následuje myslivecký
ples 26. ledna a 16. února hasičský věneček. Na závěr plesové sezony jsou orelské
akce, na které si Vás tímto dovoluji srdečně pozvat : oblíbený dětský maškarní karneval
bude v neděli 24. února a lidové maškarní ostatky budou v sobotu 2. března. Uvedené
společenské akce bývají rok od roku na vyšší a vyšší úrovni. Za zhlédnutí stojí už jen
výzdoba sálu a bohaté tomboly. Zimní akce v orlovně
začínají už každoročně
pravidelně Cimbálovým koncertem s posezením u mladého vína v listopadu,
u příležitosti svátku sv. Martina a státního svátku 17. listopadu.
Rádi bychom zavedli jednu zimní akci pro rodiny s dětmi – vycházku, běh, či pochod
do okolí obce. Ale nedostává se nám organizátorů, trenérů a vůdčích osobností.
Na podzim jsme upravili jednu šatnu v přízemí pro kadeřnictví. Za tím účelem přijde do
orlovny více lidí. Někteří jsou překvapeni příjemnými změnami. Provoz po velké
rekonstrukci a modernizaci funguje už více než deset let. Ještě zbývá obnovit venkovní
vzhled fasády.
Zveme Vás do orlovny, přijďte někdy, trošku se rozhýbat. Budeme rádi, když se
zapojíte do stávajících týmů nebo si můžete rezervovat čas individuálně, na tel. čísle
604 27 99 06. Týdenní rozpis je vyvěšen ve vývěsce v orlovně. Těšíme se na Vás.
Závěrem Vám všem přejeme radostné Vánoce, Šťastný Nový rok, zdraví a dobrou
pohodu.
Za Orel Ořechov
Petr Krečmer, starosta jednoty
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Šachové zprávy
Po loňském vítězství v krajském přeboru 1. třídy se ořechovští šachisté úspěšně
zabydleli i v náročnější vyšší soutěži. Po úvodním drsném výprasku 2/6 od Rapidu
Pardubice jsme si zchladili žáhu výhrou 6/2 s Náměští. Ve třetím kole jsme si lehce
poradili se slabší Chrudimí 5,5/2,5 a ve čtvrtém dějství opět vcelku snadno 5,5/2,5
s brněnskou Lokomotivou. V dalším kole nás čeká Chotěboř a boj o čelo tabulky.

2. liga D po 4. kole
1 Moravská Slavia Brno B

4

4

0

0

12

23.0

2 TJ CHS Chotěboř

4

3

1

0

10

19.0

3 OREL Ořechov

4

3

0

1

9

19.0

4 TJ Štefanydes Polička

4

2

1

1

7

16.5

5 Rapid Pardubice

4

2

0

2

6

18.0

6 SK Vysoké Mýto

4

1

2

1

5

15.5

7 TJ Sparta Kutna Hora

4

1

1

2

4

15.0

8 Sokol Kolín

4

1

1

2

4

14.0

9 Lokomotiva Brno

4

1

0

3

3

15.0

10 Caissa Pivovar Dalešice

4

1

0

3

3

12.5

11 TJ Náměšt n/Oslavou

4

1

0

3

3

12.0

12 TJ SO Chrudim

4

0

2

2

2

12.5

Pavel Kubíček
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TJ SOKOL OŘECHOV
Oficiální celostátní oslavy k 100. výročí vzniku samostatného Československa
probíhaly v Praze, ale ohromné množství akcí se konalo také na řadě jiných míst po
celé zemi. Nechyběli při nich samozřejmě ani sokolové.
Ty největší sokolské oslavy vzniku republiky – XIV. všesokolský slet – byly úspěšně
zorganizovány již v polovině letošního roku. Sokolové se ale výrazně podíleli na mnoha
dalších oslavách.
Také sokolská župa Jana Máchala uspořádala při příležitosti 100. výročí vzniku naší
republiky dne 27. 10. 2018 župní akademii. Ve sportovní hale Sokola Brno I se za
účasti členů různých TJ, mezi nimiž nechyběli členové TJ Sokola Ořechov, i široké
veřejnosti představily oddíly s ukázkami svých cvičení. Diváci tak mohli sledovat
vystoupení malých členů z TJ Sokol Nové Bránice v pódiových skladbách, obdivovat
výkony gymnastek a gymnastů z TJ Sokol Brno I a TJ Sokol Moravský Krumlov,
akrobacii a cvičení na trampolíně, které předvedli cvičenci z TJ Sokol Brno I a TJ Sokol
Nové Bránice. Dojemné bylo vystoupení malých tanečníků ze souboru Omičánek.
Členové TJ Sokol Brno I se předvedli ve florbalové a beachvolejbalové exhibici,
TJ Sokol Syrovice pak předvedla ukázku parkouru, ženy z TJ Sokol Komín nám
ukázaly cvičení s netradičním nářadím - gymsticky. Úryvky z úspěšných sletových
skladeb předvedli cvičenci Věrné Gardy z TJ Sokol Brno I a Střelic a mladí cvičenci
z TJ Sokol Syrovice si s velkým nadšením a elánem zopakovali sletovou skladbu
Cirkus. Třešničkou na dortu pak byla krasojízda na kole párů a jednotlivců z TJ Sokol
Horní Heršpice. A na závěr akademie nám členové z TJ Sokol Rajhrad předvedli
ukázky historického šermu.
Celá akce byla velmi vydařená, čemuž nasvědčovaly spokojené a nadšené tváře diváků
a byla jistě důstojným uctěním tohoto významného svátku. Velké poděkování náleží
všem obětavým organizátorům, ale hlavně účinkujícím, kteří se svými výkony
a nadšením zasloužili o její zdárný průběh.
Sokolská župa Jana Máchala uspořádala pro seniory a seniorky veřejnou sportovní akci
Seniorské hry. Uskutečnila se 22. listopadu 2018 v ořechovské Orlovně a zúčastnilo se
jí 60 seniorů a seniorek z různých tělocvičných jednot.
Nabízený program byl pestrý: turnaj v bowlingu, stolní tenis, léčba smíchem, drobné
hry, kvízy a další. Po absolvování uvedených činností a vyhlášení výsledků z turnajů,
následovalo občerstvení a volná zábava, kde si všichni při společném posezení mohli
zavzpomínat na veselé historky nebo si zazpívat. Přátelská atmosféra a radost
z opětovného setkání se nesly po celou dobu akce a podle ohlasu se již všichni těší na
další setkání. Ke zdárnosti akce přispěli také členové TJ Sokol Ořechov, kteří se ujali
i funkce pořadatelů.
Památný den sokolstva 8. října 1941
I když všichni v Sokole víme, proč a v jaký den tento svátek slavíme, dovolujeme si
o jeho připomenutí i široké veřejnosti. V tento den při „Akci Sokol“ začal útok nacistů
na naše hnutí. Celkem bylo během války popraveno 1 212 členů Sokola,
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v koncentračních táborech a věznicích jich zemřelo 2 176. Další tisíce sokolů pak padly
v českém povstání nebo na bojištích. Česká obec sokolská byla poté rozpuštěna a její
majetek úředně zabaven.
Letos na desítkách míst po celé republice uctili sokolové památku tisíců členů, kteří
přinesli nejvyšší oběti při obraně svobody českého a slovenského národa
a demokratických a humanistických ideálů, na nichž byl Sokol založen. Tito lidé si plně
zaslouží úctu nás všech i příštích generací. Naším úkolem je o jejich odkaz neustále
pečovat.
TJ Sokol Ořechov přeje všem příjemné prožití kvapně se blížících vánočních
svátků a do nového roku mnoho zdraví, úspěchů, radosti z pohybu i ze života.
A kdo si chcete s chutí zacvičit, neváhejte a přijďte mezi nás.
Svatava Vašicová
TJ Sokol Ořechov

Zpráva oddílu stolního tenisu - sezóna 2018/2019
A mužstvo
V současné době je zapojeno do soutěží 55 mužstev z celého okresu. Okresní přebor je
rozdělen na OP 1 ,OP 2, OP 3, OP 4 a OS. Na jaře roku 2018 se podařilo A mužstvu
opět po dvou letech postoupit do nejvyšší soutěže okresu Brno-venkov, tedy do OP 1. V
sezóně 2018-2019 si dalo za cíl udržení v této soutěži, což se mu ve složení hráčů:
Jaroslav Vaněk, Ondra Novák, Vojta Friš, Jan Vaněk, Petr Němec a Pavlína Jouklová
zatím daří. Po odehrané necelé polovině utkání se drží na nesestupové desáté pozici.
B mužstvo
Na podzim se do okresní soutěže, nejnižší na okrese, opět po dvouleté odmlce přihlásilo
B mužstvo pod vedením Jaromíra Smejkala. Do tohoto mužstva se snažíme zapojovat
zejména děti. A tak se zkušenými hráči jako je již zmiňovaný Jara Smejkal, Bronislav
Šmíd, Zdeněk Cihlář a další starší hráči, nastupují žáci Tomáš Kouba, Honza Mica,
Tomáš Cihlář a Jakub Vaněček, kteří se snaží zapojit do soutěže mužů, protože soutěž
žáků na Brně - venkově chybí. Je zde pouze jednou za měsíc bodovací turnaj
jednotlivců, ve kterém si naši nejlepší žáci drží pěkné umístění.
B mužstvo je ve středu tabulky a důležitější než postup, je právě začlenění mladých
hráčů do soutěže dospělých, protože populace stolních tenistů stárne a mladých hráčů
moc nepřibývá. Proto je pro náš oddíl každý mladý hráč velkým přínosem.
V neděli 18. 11. 2018 se konal již třetí ročník turnaje ve stolním tenise pořádaný
oddílem stolního tenisu TJ Sokola Ořechov. Turnaje se zúčastnilo 22 dětí. Z toho 11
z Ořechova, 7 ze Syrovic, 2 z Kounic, 1 z Radostic a 1 z Vranovic.
Turnaj byl opět rozdělen do dvou výkonnostních kategorií na začínající a pokročilé.
Nejprve se hrálo na skupiny, ze kterých se postupovalo do horního a dolního pavouka a
v něm se hrálo do konečného umístění, takže si každé dítě zahrálo aspoň pět utkání.
Dále se hrála ještě čtyřhra na jednu porážku. Dovoluji si tvrdit, že tento ročník měl asi
nejvyšší úroveň kvality hráčů.
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V kategorii pokročilých se umístil na:
1. místě Jakub Vaněček - Ořechov
2. místě Tomáš Kouba - Ořechov
3. místě Adam Joukl - Syrovice
V kategorii začínajících se umístil na:
1. místě Martin Stejskal - Vranovice
2. místě Jindra Pehal - Ořechov
3. místě Tomáš Horák - Syrovice
Ve čtyřhře se umítili na:
1. místě Vaněček - Šust - Ořechov -Syrovice
2. místě Smejkal - Budík - Ořechov - Syrovice
3. místě Horák - Kouba O. - Ořechov- Ořechov
Všichni hráči obdrželi věcnou cenu a medaili. V každé kategorii dvouher první tři také
poháry.
Jaroslav Vaněk
vedoucí oddílu stolního tenisu
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Fotbalový klub OŘECHOV
Vážení fanoušci ořechovského fotbalu,
v letošním roce uplynulo 85 let od založení klubu, které se uskutečnilo na schůzi konané
v květnu 1933 v hostinci pana Fasury. Jedná se o bohatou historii spolku, jehož činnost
byla omezena pouze v období 2. světové války. Rádi bychom Vás seznámili s děním
v klubu za poslední období.
Do fotbalové sezony 2018/2019 vstoupil klub s celkem 8 týmy z toho je šest
mládežnických (minipřípravka mimo soutěž, mladší a starší přípravka, mladší a starší
žáci) 2 týmy dospělých. Věříme, že v následující sezoně bude Ořechov reprezentovat
i tým dorostu a po bezmála 10 letech se tak našemu klubu podaří obsadit všechny
věkové kategorie fotbalových soutěží od 6 let po dospělé.
Ořechov by se tak zařadil mezi malou skupinu oddílů na okrese Brno-venkov, která se
může touto statistikou pochlubit. Vedle tradičních bašt fotbalu jako jsou např. Rajhrad,
Ivančice, Šlapanice se jedná převážně o větší města našeho okresu, jako jsou Rosice,
Tišnov, Kuřim. Podařilo by se tak v následující sezoně završit dlouholeté úsilí týmu
trenérů kolem Zdeňka Cihláře, kteří díky své obětavosti ve svém volném pomáhají
zacelit mezeru v mládežnické základně a výrazně tak přispívají k zachování fotbalu
v Ořechově.
Vzniklá mezera byla způsobena vlivem mnoha okolností. K těm nejvýraznějším patří
odklon mládeže od sportovních aktivit. Nedostatek času a rozšířená a mnoha rodiči
preferovaná nabídka individuálních sportů.
Fotbal lze provozovat dvěma způsoby. Časově náročnější je výchova vlastních hráčů.
Možností druhou je doplňování hráčů odjinud, v závislosti na finančních prostředcích
mnohdy krátkodobých nadšených sponzorů, kteří po opadnutí nadšení kopanou
opouštějí. Naší prioritou je určitě model s výchovou vlastních hráčů, nicméně díky
propadu v hráčské základně v minulých letech se v současnosti neobejdeme bez
doplňování týmů hráči z venku.
I na úrovni okresní kopané platí přestupová pravidla FAČR, upravující odstupné za
jednotlivé sportovce od malých dětí až po dospělé. Ořechov se bolestně vrací k modelu
s vlastními odchovanci. Nejlépe to lze srovnat na statistice za období 2010-2018.
Průměrný počet mládežnických týmů byl 3 (v roce 2013-14 dokonce pouze 2 družstva).
V příští sezoně to bude 6-7 družstev mimo týmy dospělých, která budou Ořechov
reprezentovat v soutěžích.
Obec Ořechov je vždy zásadním partnerem fotbalového klubu. Vybudování zázemí,
podíl na rekonstrukci hřiště a spolufinancování vybudování nové hrací plochy pro
nejmenší je ze strany klubu vyváženo péčí o obecní majetek a nezištnou výchovou
mladých sportovců. Rozpočet klubu je z významné části zajišťován z obecní pokladny.
Takto poskytnuté prostředky jdou v drtivé míře na krytí provozu a správy obecního
majetku a podporu mládeže. Zbývající část prostředků na provoz mužstev dospělých si
je oddíl schopen zajistit z jiných zdrojů. Mimo obec jsou našimi partnery AGRO
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Ořechov, Kamenolom Želešice, fy GAT, Autoservis Kozlík, MiKO, AQ Electronic,
ZDRAVEVYTAPENI.CZ a další drobní podporovatelé.
Jen péče o hřiště a provozní náklady ročně stojí min 200000, náklady na zimní
pronájmy hal a sportovišť 50000, startovné do soutěží a turnajů 60000 atd. Část
prostředků získáváme prostřednictvím příspěvků členů, není ale možné na ně přenést
veškerou péči o majetek obce. Klub je totiž pouze nájemcem hřiště a souvisejících
prostor. Jak o tyto prostory pečujeme, se můžete přesvědčit při návštěvě areálu při
některém z cca 80 zápasů, které se během roku na hřišti odehrají.
Zkvalitnění zázemí klubu s povděkem kvitují nejen naši soupeři ale i vedení
fotbalového svazu. Díky dobré práci klubu a kvalitnímu zázemí byl FK Ořechov na
základě žádosti OFS Brno – venkov pořadatelem několika akcí jako je družební utkání
vítězů okresu Bratislava vidiek – Brno venkov, finále okresního poháru OFS, pořádání
tréninkových kempů mládeže apod. Poslední rozvíjející akcí je spolupráce
s celosvětovou špičkovou akademií tréninků mládeže COERVER. V ČR jsou akademie
provozovány především v návaznosti na profesionální kluby, např. na Moravě to jsou
Brno a Karviná. V listopadu proběhlo na hřišti v Ořechově jednodenní školení trenérů
COERVER kterého se kromě našich 6 trenérů zúčastnili i trenéři ze širokého okolí (kraj
JM, Vysočina, Olomoucký). Vzdělání našich trenérů by mělo pokračovat na jaře dalším,
tentokrát 4 denním kurzem.
Věříme, že nám naši partneři v čele s obcí Ořechov do budoucna zachovají přízeň a že
v příštím roce budeme skutečně schopni zaplnit všechny soutěže při reprezentaci obce
a FK Ořechov. Děkujeme za podporu našim partnerům a fanouškům a těšíme se na Vás
v roce 2019.
Ořechov do toho!

Vlastimil Kopečný, předseda
Roman Vaněk, šedá eminence
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Něco málo z divadelního zákulisí ořechovských ochotníků
29. listopadu 2017 jsme začali zkoušet hru Ladislava Stroupežnickéhov v úpravě
Vlastimila Pešky - Naši vaši furianti. Na repertoáru máme ještě Žebráckou operetu,
která měla premiéru 25. 11. 2016. "Žebrajdu" jsme v letošním roce hráli
v Ořechově, Boleradicích, Mutěnicích, Tuřanech a ve Strážnici. Je to hra, která se velmi
hodí do období voleb. Hodně našich politiků by se tam určitě našlo.
Furianty tedy zkoušíme od listopadu 2017 a během zkoušek se vystřídalo několik
herců,kteří pro zaneprázdnění vyskočili z rozjetého vlaku. Zkoušení se protahuje
a protahuje.
V březnu jsme v klubovně uspořádali 14. ročník koštu destilátů. Každý přinesl co mohl
a hodnotilo se. Na prvním místě se umístila meruňkovice Petra Sekaniny. Kdyby jí tak
byl soudek.
17. března 2018 jsme měli v Ořechově derniérů Švédů. Tento kus jsme hráli od
6. prosince 2014 a sehráli jsme jej celkem 41 krát.
20. dubna jsme se zúčastnili 60. ročníku divadelního festivalu v Napajedlích. Problém
nastal hned po příjezdu. Divadlo se opravuje, hrajeme v místním kině, kde je přísný
zákaz vrtání do podlahy. Jak ukotvit kulisy?
Kamil Majda se projevil jako přemýšlivý a šikovný chlapec. Ne nadarmo je to inženýr.
Vyndal stávající šrouby,které v podlaze byly a kulisy přišrouboval na jejich místo.
Naprosto geniální. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Sehráli jsme Žebráckou operetu
a docela s úspěchem.
V květnu jsme na Chřibech ve vinohradě zapálili divadelní táborák a opékali špekáčky.
Prima akce,na které se vyřádily hlavně děti. Že by budoucí herci a hérečky? Domů jsme
klopýtali. Na vině nebyl alkohol, ale fakt, že celá ves tonula ve tmě. Ještě že mobily
mají vydatná světélka.
A máme tu neděli 30. září 2018 a naši premiéru hry "Naši vaši furianti"- komedie z naší
i vaší vesnice,která se děje včera dnes i zítra. Režie, hudba, scéna a kostýmy-Vlastimil
Peška. Moc šikovný. Pohybová spolupráce tanečnice Anička Aujezká. Ta nám dávala
do těla. O světla a zvuk se stará Kamil Majda-velmi zodpovědně. A nesmí chybět
nápovědka neboli suflérka-Martička Kubíková. Ta má všechno v hlavě a my jsme bez ní
ztracení.
Trn z paty nám vytrhli dva hoši z Radosti, Jirka Skovajsa a Míša Sopuch.Po dlouhé
době se k nám přidal Leoš Oliva,který doprovází naše zpěvy na basu.Krásné fotografie
nám udělal Tino Kratochvíl,syn zesnulého věhlasného brněnského fotografa Jefa
Kratochvíla. Po každém ořechovském představení vystavujeme fotky v přísálí. Furianty
jsme zatím hráli osmkrát. Ve Střelicích,Radosti, Véskách, Boršově a čtyřikrát doma.
Kdo jste komedii ještě neviděli, jste srdečně zváni. Do konce roku bychom měli
Furianty dávat ještě jednou v Ořechově a jednou v Radosti.
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10.11.2018 u nás hostoval ochotnický spolek "Pozpátku"z Říčan u Brna. Uvedli
autorské představení-"Lékařské tajemství" a kdo přišel, nelitoval. Velmi vtipné.
Komedii sepsal Petr Pospíšilík, člen spolku, představitel hlavní role (opravdu kláda)
a v civilním životě řidič tramvaje. Sršel vtipem i po představení v klubovně. A to je
o ochotnících všechno.
Nezbývá mi, než se s Vámi rozloučit, pozvat Vás do divadla a popřát spoustu krásných
zážitků. Nadcházející advent a vánoční svátky si užijte v pohodě a klidu a do nového
roku vykročte pravou nohou. Hodně zdraví všem. To Vám přejí ořechovští divadelníci.
Radka Hadačová
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Shrnutí roku 2018 z pohledu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Ořechov
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tak mi dovolte, abych Vás seznámil s činností jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Ořechov (dále jen Jednotka). Jednotka je zařazena
do kategorie 3/1 což znamená, že jednotka zajišťuje jeden organizovaný výjezd v počtu
1+3. 1 velitel, 1 strojník a 2 hasiči. Výjezd jednotky je dle zákona do 10 minut
od vyhlášení poplachu. Dojezd jednotky je zpravidla do 10 minut z místa dislokace.
Kvůli vybavení a velkému množství vody vyjíždíme i mimo poplachový plán kraje.
Jednotku zřizuje obec ze zákona 133/1985 v platném znění. Obec má dle tohoto zákona
za povinnost tuto jednotku udržovat v akceschopném stavu (materiální a finanční
zajištění). Dále musí mít členové jednotky odbornou způsobilost, kterou získávají
v kurzech na školícím zařízení v Tišnově. Na členy jednotky jsou kladeny dost vysoké
požadavky jak na fyzickou tak zdravotní způsobilost. Každý člen po nástupu k jednotce
prochází základní odbornou přípravou, která trvá 3 dny, zde získá informace
o jednotkách, legislativě a v neposlední řadě se naučí pracovat s technickým vybavením
potřebným k účinnému provedení zásahu. Jednotka Ořechov je schopna díky svému
vybavení zasahovat u všech typů událostí ať u technických pomocí (likvidace včel, vos,
sršňů, odstranění spadlých stromů, otevření bytů, čerpání vody, zdravotních a požárních
dozorů, tak u požárů a jiných událostí. Jednotku vysílá k událostem krajské operační
středisko Hasičského záchranného sboru JmK pomocí sirény a následně sms zpráv.
K dnešnímu dni tvoří jednotku celkem 16 členů. Jednotka v letošním roce
(do 6.12.2018) vyjela k 43 událostem. Z čehož bylo: 7 požárů, 34 technických pomocí,
1 planý poplach, 1 dopravní nehoda.
Zajišťujeme také výjezdy do okolních obcí, jako jsou Hajany, Silůvky, Prštice,
Radostice. Jednotka také úzce spolupracuje s obcí při čištění kanalizace, oplachování
silnic, kácení stromů, zdravotní a požární zajištění akcí a jiných hospodářských pracích.
Jednotka provádí i pomoc spoluobčanům, které nepodléhají výjezdům v podobě kácení
nebezpečných stromů a jiných. Spoluobčané, kteří by měli zájem, využít našich služeb
nás mohou kontaktovat buď přes starosty obce Ořechov, nebo na emailové adrese:
sdhorechov@seznam.cz
Zajímavější výjezdy, kterých se jednotka zúčastnila: 9.4 technická pomoc otevření bytu
Hajany (paní upadla a nedokázala se sama zvednout). 1.6. Požár osobního auta na ulici
Kyselkova. 3.7. Technická pomoc vysypaná řepka na silnici z obce Ořechov do obce
Modřice, jednalo se o technickou závadu na vozidle převážející řepku a následnému
rozsypání řepky na silnici, projíždějící vozidla řepku rozjezdily a silnice se stala kluzká.
26.7 Požár garáže Hajany. 27.9 požár přístřešku Bratčice kde byl vyhlášen druhý
stupeň, jednalo se o požár zahradního přístavku o rozměrech cca 25x8 metrů ze 2/3
naplněného materiálem na výrobu dušičkových a adventních věnců. 30.10 Požár skladu
slámy ve Vlasaticích kde byl vyhlášen třetí stupeň, jednalo se o požár uskladněné slámy
o rozměrech cca 70x30 metrů a hrozilo rozšíření na vedlejší stavebniny.
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Jednotka přijme do svých řad nové členy, kteří mají chuť pomáhat ostatním. Podmínkou
pro přijetí je věk nad 18 let a chuť pomáhat. Ostatní již zajistíme my. Zájemci mohou
napsat na emailovou adresu: sdhorechov@seznam.cz
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem jednotky sboru dobrovolných hasičů popřál
klidné prožití vánočních svátků a popřál hodně štěstí a zdraví do Nového roku.

Sbor dobrovolných hasičů v Ořechově – družstvo mladých hasičů
V letošním roce jsme si připomněli výročí 140 let od založení hasičského sboru v naší
obci. V rámci oslav tohoto jubilea se v sobotu 9. června představilo (mimo jiné) také
naše družstvo mladých hasičů. Toto družstvo bylo obnoveno díky zájmu a ochotě
mladších členů sboru, kteří se dětem věnují. Učí je hasičským dovednostem, jako je
například vázání uzlů, dále pak práci s technikou a důležitou součástí je i zdravotní
příprava. Všechna tato příprava směřuje k tomu, aby se družstvo mohlo zúčastnit
soutěží. Je třeba poděkovat vedoucím, že věnují nezištně svůj volný čas mládeži.
Družstvo má 12 členů. Členy družstva jsou chlapci i dívky. Věkové rozpětí je od 5 do
10 let. Děti se zúčastnily soutěže v hasičském sportu v Silůvkách. Dále pak v Drásově,
kde proběhla soutěž v uzlování. V rámci seznamování se s prací hasičů proběhla
exkurze do stanice HZS v Ivančicích. Mladí hasiči a hasičky také navštívili hasičské
muzeum na zámku v Oslavanech.
Máme radost, že družstvo bylo znovu obnoveno. Sbor podporuje činnost družstva také
finančně a děti neplatí žádné poplatky. Zakoupili jsme jim také trička, na kterých je
napsáno, k jakému sboru patří.
Máme pocit, že to děti baví a těší se na každé společné setkání. Proto doufáme, že
všichni vytrvají a budou se nadále zdokonalovat ve svých dovednostech. Možná se
dočkáme toho, že některé z dětí uvidíme za pár let v řadách zásahové jednotky, nebo se
z nich stanou profesionální hasiči.
Sbor dobrovolných hasičů
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Myslivecké sdružení Ořechov
Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti,
rád bych se s Vámi podělil o několik událostí, které jsou již za námi a také o ty, které
nás čekají v nejbližší době. Jak jistě víte, podzimní období je v mysliveckém kalendáři
obdobím společných loveckých setkání, ale také obdobím, kdy připravujeme pro zvěř
dostatečné zásoby krmení na zimu, kdy je přirozené potravy ve volné přírodě
nedostatek.
Pro letošní přikrmovací sezónu jsme nakoupili a rozvezli po honitbě 2,5t pšenice, 2,5t
ječmene, 3t řepy cukrovky a seno z vojtěšky. Krmivo bude postupně roznášeno do
krmných zařízení, aby zvěř měla trvale přístup k potravě.
Myslivecké sdružení děkuje za přízeň a podporu široké veřejnosti, díky které je schopno
realizovat a udržovat chod sdružení ve stávajícím rozsahu.
Jen v krátkosti jmenuji některé z nich:
•
•
•
•

péče o zvěř a chovatelská zařízení,
veřejné kulturní akce,
výsadba stromků a vyklízení mýtin,
udržování tradice a odkazu našich předků.

Dovolte mi také poděkovat zástupcům obce Ořechov, kteří se zasadili o zbudování
nových krajinotvorných prvků (remízů, biopásů, alejí, mokřadů …). Těmito kroky
pomáhají naší přírodě k větší biodiverzitě a navracejí krajině původní ráz. Zvláště
vybudování velkých mokřadů pod ČOV slibuje zlepšení životního prostředí především
pro pernatou drobnou zvěř, která v posledních letech trpí nedostatkem vhodného
prostředí pro hnízdění.
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Závěrem mi dovolte popřát za Myslivecké sdružení Ořechov klidné prožití svátků
Vánočních, všechno nejlepší do nového roku a v lednu, 26. 1. 2019, se na Vás budeme
těšit na tradičním Mysliveckém plese. PS: Rezervace vstupenek na tel. č. 775 357 730,
p. Janků.
Martin Břínek

Okrašlovací spolek Ořechov
Členové Okrašlovacího spolku shromažďují důležité informace o starých řemeslech
a o občanech, kteří je v naší obci v minulosti provozovali. Počínaje tímto číslem je bude
spolek prostřednictvím zpravodaje předávat i Vám.
OBCHOD

JAROSLAV ŠEVČÍK st. ( *1860 - + 1917)
JAROSLAV ŠEVČÍK ml. ( * 1899 - +1994 )

Ševčíkův obchod patřil do roku 1882 Františku Novákovi, který byl německé
národnosti. V novinách se tenkrát objevil inzerát, že je obchod na prodej. Jaroslava
Ševčíka, který přišel do Ořechova z Jedovnic, tato informace zaujala. Schoval se do
křoví před obchodem na místě, kde nyní stojí dům Pavlíkova 25 (majitel Luboš Pár),
a počítal, kolikrát zazvoní zvonec nad vstupem do obchodu. Zvonil často, tak se rozhodl
obchod koupit. Nejdřív poprosil o peníze na obchod svou maminku, ta mu však peníze
nepůjčila, protože by je „prolumpál“. Obrátil se tedy na svoji svobodnou tetu, která
byla kuchařkou v Tiché u Rožnova. Ta mu svěřila spořitelní knížku, na které bylo
10 000 rýnských se slovy: „Vem si kolik potřebuješ, až budeš mít, tak mě to zase
vrátíš.“ Byla to žena vzácná, hodná a také bohatá.
Ševčíkovu obchodu tenkrát v Ořechově konkurovaly Neuman v Koutě ( také hospoda
a palírna), později Baračka v sousedství, Spolek a Černohorský (pekař též).
V Ořechovičkách prodával Spolek, Rathouzská, Sadílek. V Tikovicích Trenz,
Chramosta a Pírek. Obchod u Pírků (později i prodej benzinu) založila Hana
Neumanová. Bydlela u Techlerů (nyní Gremelovi, Jeřábkova 8.) Techlerovi byli jediní
tikovští židé. Pan Pírek se na obchod přiženil později.
Ševčíkův velkoobchod využívali drobní obchodníci z okolních vesnic jako svého
dodavatele. Sklad uhlí a železářských výrobků byl na nádraží v Silůvkách. Pro zajištění
provozu obchodu vlastnili majitelé automobil Tatra, později si pořídili ještě značku
Zetku. Prodávali i benzin (z barelů). Také pražili a prodávali kávu.
Pan Jaroslav Ševčík st. se stal váženým a vlivným občanem obce. Svědčí o tom i jeho
zvolení starostou obce Ořechova v letech 1900 až 1905. Nejhmatatelnějším
výsledkem jeho starostlivosti o obec bylo zavedení poštovního úřadu v Ořechově
v roce 1906. Do té doby patřila obec pod poštu v Želešicích. Pro poštu musela obec
vystavět dům, postavil se vedle Ševčíkova obchodu, stál 16 000 rýnských. Obecní
pokladna byla prázdná, tak pan starosta jej postavil za své. První poštmistrovou byla
sestra pana Ševčíka st. Cecilie. V Ořechově v té době chyběl lékař. Ořechovští jezdili
k lékaři buď do Dolních Kounic, nebo do Přízřenic. Na poště se našlo místo i pro byt
a ordinaci prvního ořechovského doktora. Stal se jím doktor Zbořil, předtím sloužil
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jako vojenský lékař. Cvičit se začalo v největší třídě ořechovské školy, která stála
zhruba na místě nynější ordinace doktorky Dörrové. Mezi školou a kostelem Všech
svatých stála stodola (Šmídova). I při výkupu stodoly a její přestavbě na Sokolovnu byl
pan Jar. Ševčík mecenášem a duší této akce. Za zaznamenání stojí, že již v roce 1908
projednávaly obce společně výstavbu Měšťanské školy v Ořechově. Nejbohatší obec
Tikovice však nechtěla platit na chudobné Kerenďáky. Škola se postavila později
v Želešicích.
Pan Jaroslav Ševčík mladší převzal vedení rodinného obchodu po otcově smrti v roce
1917, věnoval se i věcem veřejným.
Vzpomínky paní Vlasty Sadílkové,
(nar. 1927 ), dcery pana Ševčíka ml.
zaznamenala pro akci Okrašlovacího spolku v Ořechově OŘECHOVSKÁ ŘEMESLA
Jarmila Križaničová.

BUDOVA ŠEVČÍKOVA OBCHODU (ŽLUTÁ) , VEDLE VLEVO BUDOVA POŠTY (ORANŽOVÁ).

Náhrobní kámen zakladatelů obchodu, manželů Jaroslava
a Marie Ševčíkových.
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Příspěvky občanů
To by se Karlu Čapkovi líbilo
Ono je patrně snazší připravit literární pásmo o někom, kdo není všeobecně znám, nebo
vypátrat nějaká nová fakta z kulturní historie a pozvat posluchače na objevitelskou
cestu, než sestavit svébytný pořad o někom tak všeobecně uznávaném a milovaném,
jako je Karel Čapek. Ale ořechovská divadelně literární skupinka kolem Leoše
Walletzkého a jeho ženy Zdenky, doplněná Olgou Lhoteckou a Ladou Badinovou, se do
toho nesnadného úkolu pustila právě z lásky k jedinečnému spisovateli a humanistovi,
a to záměrně v roce, kdy jsme si připomínali osmdesáté výročí jeho předčasné smrti.
Pořad už měl pevně stanovené datum na jaro 2018. Jeho finální termín 27. listopadu
2018, a tedy dokonalé načasování na čtyři týdny před oním smutným jubileem – to bylo
vlastně dílo neblahé náhody. Závažná onemocnění v souboru si vybrala svou daň,
a nebýt statečné nátury a bojovného ducha některých členů, chystaný projekt by nebyl
odsunut, ale neuskutečnil by se vůbec. Naštěstí je to s elánem jako s láskou – když se
rozdává, tak neubývá, ale naopak má tendenci ještě se rozhojnit. Neříkám to do větru.
Výkony všech čtyř aktérů totiž měly tentokrát ještě větší jiskru a vzájemnou stmelenost,
než při předchozích představeních Divadla u stolu.
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Autor scénáře dobře udělal, že nevynechal základní biografické údaje o Čapkovi –
přestože mohl předpokládat, že jsme to všechno slyšeli a četli, ba i byli z toho zkoušeni.
Přece jenom uplynulo dost vody od dob naší školní docházky (zejména u některých
z nás …). Bylo užitečné ve zkratce si zopakovat aspoň významné mezníky autorova
života. A i když Karel Čapek rád cestoval a ze svých nedlouhých dovolených dokázal se
svým pozorovacím talentem, humorem a smyslem pro detail vytěžit nejrozkošnější
cestopisy, jaké kdy byly v češtině napsány, nebyl typ světoběžníka, naopak byl spjat
s touto zemí a s jejími osudy jako málokdo. A přesto – nebo snad právě proto – se z něj
stal spisovatel vpravdě světový, uznávaný literárními špičkami a mysliteli své doby
ještě za svého života. Ta čtveřice za stolem (ten je, doufám, z bytelného ořechového
dřeva!) nás ovšem nepoučovala, ale báječně bavila. Jednotliví mluvčí se střídali v toku
vyprávění, do kterého byly zamontovány výtečně vybrané Čapkovy texty.
Soubory črtů, ze kterých pořad čerpal, nebyly zajisté původně určeny pro dramatizaci
(ani Jak se co dělá ani Apokryfy), ale jejich neodolatelný humor inspiroval účinkující
k výkonům, které možná překvapily je samotné. Pro odlišení „hraných“ pasáží používal
soubor docela roztomilé formalizace. Když se čtoucí měli proměnit v jednající postavy,
ohlásil zvonivý hlas „Gong“, načež si aktéři nasadili připravený klobouček nebo čepici.
Zvládali přitom míru nadsázky, která byla navzájem vyrovnaná a přesně dávkovaná,
takže charakterizovali své postavy bez přehrávání. To ovšem platilo i pro nesmrtelné
pasáže ze hry bratří Čapků Ze života hmyzu. A také bych řekla, že je působení v tomto
ořechovském divadélku malých forem školou dikce. Už minule byla na velmi dobré
úrovni, ale zdá se mi, že v průběhu času získaly mladší členky souboru ještě větší
nadhled a potřebnou jistotu. Ostatně z celého pořadu vyzařovala radost z úkolů, kterých
se herci za stolem zmocnili, jak nejlépe uměli, a UMĚLI – a ta radost byla nakažlivá.
V dokonale naplněném sále se vytvořila skvostná atmosféra.
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Ještě je třeba zdůraznit, že si tvůrci pořadu vytkli větší úlohu, než jen potěšit a pobavit
publikum. V rámci jednoho z významných divadelních postulátů – zákona kontrastu –
podali také vážný obrázek Karla Čapka humanisty. Humanisty, který přiblížil národu
myšlenkový svět svého vzácného přítele ve svých Hovorech s TGM. Humanisty
nesmlouvavého a jasnozřivého, který ve svých novelách a divadelních hrách předvídal
a burcoval – nejen své krajany, ale celé lidstvo. Ne proklamacemi, ale nesmírně
působivými vizemi a alegoriemi, jejichž filozofie se bolestně naplnila po jeho smrti.
Odešel předčasně – neměl sílu ani důvod bojovat s nemocí, když jeho milovaná země
ležela v troskách. A tak v závěru pořadu, který předtím několikrát srdečně rozesmál
přítomné, nakonec ořechovský sál velmi zvážněl a tu a tam se i zaleskla slza.
Divadlo u stolu v Ořechově a jeho obecenstvo se vzájemně obdarovávají. Posluchači –
včetně vedení obce – jsou právem pyšní na to, že za nimi nemusí jezdit výkonní umělci
z města, protože je mají ve svých řadách. A není to jen tým Leonarda Walletzkého,
ale jsou to i učitelé místní Základní umělecké školy (jejíž koncert pan starosta právě
ohlašoval) a v neposlední řadě profesionální herci divadla Radost. Náhodní návštěvníci
obce si všimnou dokonale upravených veřejných prostor, ale nemohou tušit, že kulturní
dění je pro ořechovské občany a jejich pocit sounáležitosti prvek neméně důležitý – pro
to, aby byli rádi, že bydlí právě zde, a že se plně identifikují s tímhle úhledným
a pěkným místem v jihomoravské krajině, kde je dobře žít. Nu a čtveřice interpretů,
abychom nezapomněli na tu druhou stranu – ti by neměli proč ze sebe vydat to nejlepší,
kdyby neměli vnímavé publikum!
Pavla Váňová

I. světová válka – 10. pokračování
Na podzim roku 1918 končila I. světová válka (1914-1918), která trvala celé čtyři roky.
Zvítězily v ní státy trojdohody a jejich spojenců. V březnu 1918 skončila válka na
východní frontě podepsáním míru mezi Ruskem a Německem. V říjnu téhož roku
kapitulovalo Rakousko – Uhersko a jeho spojenci na jižní frontě. Nejdéle se bojovalo na
západní frontě. Tam skončila válka v listopadu 1918, kdy Německo podepsalo
kapitulaci. Kromě velkých hmotných škod přinesla válka obrovské ztráty na životech.
Bylo zabito skoro deset milionů lidí a dvacet milionů lidí bylo zraněno. Vítězné státy
svolaly po skončení války do zámku Versailles (čti Versaj) u Paříže mírovou
konferenci. Hlavním bodem jednání bylo poválečné uspořádání Evropy. Ve třech
evropských zemích – v Rusku, Rakousko-Uhersku a Německu byly svrženy monarchie.
Jakmile bylo jasné, že válka končí pro Rakousko-Uhersko porážkou, jednotlivé národy
žijící na jeho území postupně vyhlásily samostatnost a habsburská monarchie se
rozpadla. 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika.
V 1. světové válce z našich tehdejších tří obcí bojovalo celkem 657 mužů. Z Ořechova
padlo dvacet sedm, z Ořechoviček patnáct a z Tikovice dvacet sedm mužů. Posledními,
kteří byli do války odvedeni, byli muži ročníku 1900. Mezi nimi byl Bohumil Trenz,
který byl prvním křtěným dítětem v nově postaveném kostele Všech svatých.
Nejmladším mužem, který padl ve válce, byl Václav Šenkýř (narodil se 13. 10. 1900,
padl 30.10.1918).
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V roce 1918 na počest vzniku Československé republiky na shromážděních byly
proneseny oslavné projevy. V Tikovicích přednesl projev pan farář František Beránek
z Tasova (ve farnosti působil od roku 1890 do roku 1921). Dále promluvil starosta obce
František Sec. V Ořechovičkách starosta František Dvořák. V Ořechově pan farář Karel
Burk (působil zde od roku 1911 do roku 1929) a starosta Tomáš Smejkal. V obci jsou
dva památníky se jmény padlých. V Tikovicích jsou uvedena jména na pomníku z roku
1924 před hřbitovem. V Ořechovičkách na pomníku T. G. Masaryka z roku 1929.
Ořechovský pomník byl za II. světové války zničen a už nebyl obnoven.
V jubilejním roce 2000 (14.9.) byl odhalen památník obětem z I. a II. světové války se
107 jmény, který se nachází za kostelem Všech svatých. Slavnost proběhla současně
s oslavou 100. výročí kostela za starostování paní Ludmily Krečmerové, která přednesla
hlavní projev. Kronikář obce Jiří Poledňa v projevu objasnil historické události našich
obcí začátkem dvacátého století. Krásné počasí a velká účast přítomných doprovázela
tento významný den.
„Nezdvihne národ proti národu meče a nebudou se více učiti boji“ (Bible).
„Válka je nejbestiálnějším šílenstvím“ (Leonardo da Vinci).
Mgr. Jiří Poledňa

Cesty rybáře jsou asi dané
Kam jdeme? Kam směřujeme? Oč nám jde? Víme, co vlastně chceme? Jaký je náš
rybářský cíl a máme vůbec nějaký? Kdo z rybářů si dovede na tyto otázky odpovědět
s absolutní jistotou a bez zaváhání? Co nebo kdo určuje, zda budu kaprař, plavačkář,
nebo jak to vůbec je? Co nás nutí zastavit se na každé lávce, můstku, mostě a nahlížet
dolů do vody? Nevím. Vím ale jistě, že cesty rybáře jsou nevyzpytatelné a asi předem
dané…
Začátky nás, rybářů, byly v mnoha případech patrně velmi podobné. Najednou, možná
zvolna, ale jistě se v nás probudila touha lovit ryby. Obvykle se tak stalo dlouho před
desátým rokem života a je zvláštní, že u spousty z nás to prostě nebylo „dědičné“.
Žádný táta, děda, nebo strýc ani nikdo jiný z rodiny nebyl rybářem. Zpočátku to snad
byla zvědavost. Později už vášeň a závislost, stejně jako droga, nebo výherní automat.
S klidem bych „diagnózu“ rybář zařadil do jiných než drogových závislostí. Rybaření je
nemoc. Nemoc, která sžírá a přivolává myšlenky, které nelze vypudit z mysli žádným
způsobem. Nedá se léčit. Není na ni lék a žádná terapie nepomáhá. Člověk nakažený
touto nemocí se může chovat podrážděně až zlostně, trpí nechutí k jiným činnostem,
ve snech mu plují ryby, a když se mu nedaří, je lepší jít mu z cesty. Uklidnit se může až
u své milované vody nad nahozenými pruty.
Jako velmi malý kluk jsem touto nemocí také onemocněl. Později jsem pochopil, že
kouzlo rybaření není nemoc, ale láska na celý život. Vždy jsem tak trochu, vlastně
docela dost, záviděl kamarádům, kteří chytali ryby a jejich tátové, nebo dědové je brali
na vzdálené rybníky, přehrady a řeky, a tak jsem se musel spokojit s malým rybníčkem
u nás ve vsi. Nestěžuji si. Vděčím mu za mnoho nádherných chvil. Když se kamarádi po
víkendu vrátili z chatiček a rybářských výprav s otci, vždycky mi ve škole nadšeně
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vyprávěli, co kde a jak bylo, a já si pak představoval, jak jsem sám u takové vody
a chytám velké ryby. Jak plynul čas, i já se konečně dostal na místa, kam mě to vždycky
táhlo. Chytal jsem na jezerech bez konce a na řekách, ve kterých by se můj rodný
rybníček ztratil jako kapka v moři. Stále mě baví objevovat nová místa, avšak na ta stará
nikdy nezapomenu.
Mým snem vždy bylo mít svůj rybník, do kterého budu nosit vlastní úlovky, které budu
krmit pšenicí a pak sledovat, jak rostou a radovat se z každé ryby, kterou budu moci
příště zkusit chytit znovu, třeba i o nějaký ten centimetr větší. Tento sen se mi alespoň
částečně splnil díky obecnímu rybníku Štikovec.
Rybník je velmi často navštěvován nejen tatínky se začínajícími mladými rybáři, ale
i zkušenějšími rybáři. Sem tam se objeví i tací, kteří drží rybářský prut poprvé v životě.
Kolegové rybáři i nerybáři, kteří nyní čtete tento článek a navštěvujete náš rybník,
prosím zamyslete se nad těmito body:
- Ryba je také živý tvor a válení v suché trávě či po kamení ji rozhodně
nesvědčí.
K osvobození ryby od háčku je vodné použít vyprošťovač háčků tzv. peán.
- Pokud chci rybu vytáhnout na břeh, použiji k tomu podběrák, případně rybu
uchopím namočenou rukou, abych ji neodřel sliz, který ji chrání.
Závěrem bych chtěl otevřít i problematiku přisvojování úlovků. Bohužel často
slýchávám z úst spoluobčanů, že ten či onen odnesl z rybníku pěknou rybu. Nedávno
jsem dokonce objevil na břehu slušnou hromádku kapřích šupin. Když to tak bude dělat
každý, nebude za chvilku v rybníku ani šupina!
Je přece radost pohledět na rozjásané tváře dětí, když se jim podaří ulovit jednu či více,
mnohdy i větších ryb a mají možnost rybolovu, kterou leckteří mladí rybáři nemají.
Takže vzít, či nevzít…? To je otázka, kterou by si měl položit každý z nás s ohledem na
budoucnost této naší krásné vody.
Petrův zdar
Jan Strnad rybář z Tikovic
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FATIMA - Krásný hudební dárek
Dovolte mi, abych Vám představil naši hudební skupinu Fatima, která působí při
farnosti u kostela Všech svatých v Ořechově. Počet členů jejího čtyřhlasého sboru se
blíží dvaceti. Autorem hudby, textařem a vedoucím souboru je Petr Trenz. Díky
Petrovým schopnostem se můžeme prezentovat méně tradičně, vlastní tvorbou, ve které
najdete prvky blues, gospelu či klasické hudby. Na jaře 2018 se nám podařilo nahrát
první album „Anděl křídla zvedá“, na kterém je třináct písní. Sbor je doprovázen
klávesami, kytarou, houslemi, baskytarou a bicími.
O letošních Vánocích budeme vystupovat nejen v Ořechově, ale i v Brně, 6. ledna 2019
pak i na tradičním vánočním koncertě v kostele Všech svatých v Ořechově.
Petr si zaslouží uznání a poděkování. Svým malým dílkem se zařadil k občanům,
k rodákům, kteří něco umí, něco dokázali. Reprezentuje dobře naši obec i místní
hudební školu, kterou absolvoval. Blahopřejeme Petrovi a přejeme mu do další tvůrčí
práce hodně nápadů a nových úspěchů.
Jaroslav Hendrych – člen skupiny
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Placená inzerce

INZERCE NEMOVITOSTÍ
* Hledáme byt ke koupi v Ořechově.
Telefon: 732 219 013
* Sháníme pěkný dům se zahradou.
Telefon: 604 126 970
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Dárky, co na srdci pohladí, rodinu, přátele, co nikdy nezradí.
K bohatství krůček, ke štěstí krok - prostě nádherné Vánoce
a šťastný nový rok přejí jménem Obec Ořechov
starosta Tomáš Dudík a místostarosta Pavel Smištík

Ořechovský zpravodaj vydává:
Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278
Ev. č. MK ČR E 10132
V roce 2019 bude Ořechovský zpravodaj vycházet celkem 3x.
Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2018: 20. prosince 2018.
Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2019: 15. března 2019.
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: ekonom@orechovubrna.cz
Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. Za obsah a správnost údajů
uvedených ve článcích Ořechovského zpravodaje odpovídají jejich autoři.
Možnost inzerce:
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH.
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Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?
Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci
a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos tradičně
probíhat v období 1. - 14. 1. 2019.

V naší obci budou koledníci chodit v sobotu 12. ledna.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou
koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání
příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do
které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě
spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.
Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici – horké letní
dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme pořídit klimatizaci.
Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke snadnějšímu přesunu.
Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše pomoc se dostane do víc
domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi s demencí plánujeme zabezpečit stín
na zahradě, kde rádi tráví čas při svých aktivizačních činnostech.
Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující žaluzie za
nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním pietního místa pro
pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro nemocné.
Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalitnější péči potřebným a zabezpečit
pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, plnohodnotně a spokojeně.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak
charitní dílo.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz
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