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Nic nechci víc než v duši klid   Když slunce hřeje z vysoka 

a žádného víc štěstí,       a zem je pestrá květem 

než co ho ptáče může mít   a vítr duje z hluboka 

na květné ratolesti.     a mír jde celým světem. 

  

A pochybností neznat hles, 

 jež v duši nesvár nítí, 

 jen cítit, jak je krásno dnes, 

 a dýchat jen a žíti! 

   O Ř E C H O V S K Ý 
 Z P R AV O D A J 



Slovo starosty obce  

 

Milí přátelé, 
 

s končící zimou se asi každý z nás těšil na příchod jara. Na sluníčkem prozářené 
večery, kdy po práci na zahrádce nebo na začátku víkendu zajdeme s přáteli na 
„jedno točené“ či vyrazíme v neděli na výlet. S příchodem března se však nám 
všem otočil život o sto osmdesát stupňů. Kdyby mi na konci minulého roku 
někdo řekl, že největší starostí na jaře bude šití roušek, shánění dezinfekčních 
prostředků a e-maily zahlcené zprávami z krizového štábu, asi bych tomu moc 
nevěřil. A už vůbec ne tomu, že od nejmenšího po nejstaršího budeme chodit 
s rouškami přes obličej. Pandemie koronaviru změnila život nám všem i celé 
obci.  
 

V souvislosti s výročím, které se nám za pár dní blíží, však žijeme dále relativně 
poklidným a pokojným životem.  Před 75 léty, 24. dubna, vyšli naši předkové     
a také někteří z Vás ze sklepů a po týdenním běsnění války zjistili, že to, co 
budovali celý život, bylo během týdne pryč. Přesto nezoufali, nepropadali 
panice a za pomoci jeden druhému vybudovali znovu své domy, kostel, orlovnu, 
školu a vlastně postupně celou obec. My se dnes máme dobře, nehoří nám 
domy, máme si co obléci, obchody jsou plné jídla. Přesto je to pro nás doba, kdy 
v každém z nás je trochu nějaké úzkosti či strachu. Myslím, že není hanbou to 
přiznat. Můžeme mít strach o své rodiče či prarodiče, o děti, o to, zda se budu 
mít kam vrátit do práce, jestli přežije má živnost, kterou jsem dlouhá léta 
budoval a tak podobně. Ale i v této době se projevila soudržnost a nadšení 
pomáhat.  Zažili jsme s panem místostarostou chvíle, kdy jsme nestíhali zvedat 
jeden telefon za druhým.  Volali nám ti, kteří rádi a s nadšením nabídli šití 
roušek pro ostatní, kteří nabízeli látky, jiní se ozývali s pomocí nákupu pro 
seniory nebo nabízeli obci k dispozici zdarma svá auta. Když docházely 
gumičky na šití roušek, tak se jich po jednom vyhlášení v rozhlase sešlo tolik, že 
jsme museli další odmítat. Darem jsme také obdrželi dezinfekci a jeden z našich 
občanů na své 3D tiskárně natiskl ochranné štíty, které obdrželi lékaři. 
Soudržnost Ořechovčáků byla obrovská. Všem moc děkuji. Děkuji také všem, 
kteří dodržují veškerá nařízení, nosí roušky a zbytečně se neshlukují.  
Pomáháme tak nejen ostatním, ale především sobě a svým nejbližším. 
 

A nyní něco k dění v obci mimo epidemii. I když, co dnes není spojeno 
s epidemií? Dokončila se výstavba parkování na ulici Výhon. Nyní pokračujeme 
druhou stranou, kde bude přibližně o padesát centimetrů rozšířena vozovka. 
Jelikož je, snad, už po mrazech, bude zde následovat také výsadba zeleně.  
 
 



V parku u škol bylo během minulého roku provedeno odborné zhodnocení 
zdravotního stavu stromů. Především břízy už začínají být na konci své 
životnosti. Pomalu nám začínají usychat. Obec proto nechala zpracovat projekt 
na revitalizaci celého parku. Některé stromy již byly pokáceny a nahrazeny 
novými. Pozitivum je, že se více vysazuje než kácí. V parku by mělo do 
budoucna vzniknout dětské hřiště a vodní prvek.  Stromy byly vysazeny také       
u dětského hřiště na Výhoně, u vodárny a na cestě k Peregrinku. Hřiště 
v bytovkách bylo již v dezolátním stavu, proto zde byly instalovány nové herní 
prvky. Rozšířeno bylo i hřiště na Výhoně. Úplně nové dětské hřiště vzniklo 
v parku na ulici Nová. Hřiště za základní školou prochází, po létech fungování, 
generální údržbou. V budově školy a Kulturního centra byla nainstalována 
klimatizace. Kdo zažil žákovské koncerty, pasování na školáky či na čtenáře, 
jistě pochopí.   
 

Většina akcí se musí dlouhodobě plánovat a mnohdy objednávat nejméně půl 
roku dopředu. V době sestavování rozpočtu se počítalo s mnoha akcemi pro 
tento rok. Ovšem i na rozpočet obce má epidemie koronaviru svůj dopad.  Jak se 
bude vyvíjet situace s plněním rozpočtu, který je tvořen především z daní, 
uvidíme v následujících měsících. Co však víme již dnes je, že situace nebude 
příliš radostná. Naštěstí má naše obec rezervu z minulých let. Přesto však 
nebude možné realizovat veškeré naplánované akce. Některé z akcí se dají již 
těžko zastavit, protože byly objednány v prosinci či lednu. V nejbližších dnech 
se začne s rekonstrukcí obecní budovy lékárny. Střecha, která se zásadně 
opravovala naposledy v roce 1989, již dosluhuje a zatéká jí.  Budova také 
dostane novou fasádu a úpravu okolí. Začneme také opravovat kapličku 
v Ořechovičkách, kde byla obnova střechy objednána také na konci minulého 
roku. Připravena je i rekonstrukce schodů naproti prodejně masny.  
 

Zastupitelé nezahálí, a když se nemůžou scházet na pracovní poradě, řeší se 
chod obce pomocí elektronické komunikace. Dle vývoje rozpočtu obce se budou 
připravovat i další akce. Obec také podala několik žádostí o dotační tituly. Již 
koncem roku nám byla schválena dotace na nákup nového zásahového vozidla 
pro hasiče. Na tuto dotaci je navázána dotace z Jihomoravského kraje, o kterou 
jsme v lednu také požádali. Dále byly podány žádosti na obnovu střechy 
základní školy a rekonstrukci tělocvičny, kde je již několik let poničená 
podlaha. Několik dalších drobných dotací, například na vybavení knihovny, 
opravy kulturních památek a podobně jsou již podány na Jihomoravském kraji. 
Výsledky žádostí zatím nejsou známy. V případě přidělení dotace, budou mít 
realizace těchto akcí přednost. Na pohřebišti Rudé armády budou instalovány 
desky s přibližně třinácti sty jmény vojáků, kteří jsou ve společných hrobech 
pohřbeni. S touto aktivitou přišlo Velvyslanectví Ruské federace v Praze a celou 
ji uhradí. 



Kdybych měl dále rozepisovat veškeré plánované akce, asi bych zabral celý 
zpravodaj a zas tak zajímavé čtení to jistě není. Pokud bude mít někdo nějaký 
dotaz, nebojte se zeptat jak osobně, telefonicky či e-mailem, jsme Vám s panem 
místostarostou k dispozici.  
 

Výroční 55. výstava vín se letos o Velikonocích neuskuteční. Snad se bude 
konat v náhradním termínu.  
 

Přestože letošní velikonoční svátky a s nimi spojená pondělní pomlázka budou 
pravděpodobně ochuzeny o osobní setkávání a slavnostní bohoslužby se budou 
také konat asi jen online, tak Vám přeji, abyste Velikonoce v pohodě a klidu 
prožili.  
 

Internet je dnes plný různých výzev. Zkusme i my přijmout výzvu, abychom na 
Bílou sobotu večer zapálili ve svých domech, za oknem nebo vchodě, svíci. 
Plamen velikonoční svíce je plamenem života a naděje. A naděje je to, co dnes 
všichni potřebujeme. Naději, že vše překonáme a zase bude dobře. 
 

Závěrem mám na Vás malou prosbu. Až skončí veškerá omezení, podpořte 
místní živnostníky a především ty, kteří musí mít nyní své provozy uzavřeny. 
 

Tomáš Dudík 
       
 

 

Informace obecního úřadu   

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky, při které se v naší obci   
i tentokrát vybrala rekordní částka 123 420 korun. 
 

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

Obec Ořechov vyhlašuje soutěž o Logo adventu v Ořechově. Logo musí být 
jednobarevné a musí obsahovat název Advent v Ořechově. Všechny návrhy budou 
zveřejněny. Vítězný návrh bude odměněn a umístěn na hrníčky, ve kterých se bude 
podávat vánoční punč. Svoje návrhy předkládejte osobně, nebo posílejte na e-mail pana 
starosty obce: starosta@orechovubrna.cz. 
  
EEVVIIDDEENNCCEE  OOBBYYVVAATTEELL  --  SSTTAATTIISSTTIIKKAA  
 

Obec Ořechov má k 1. 1. 2020 celkový počet 2786 obyvatel včetně 65 cizinců 
přihlášených v Ořechově k trvalému pobytu. 
 

Statistika obyvatelstva v Ořechově – rok 2019 
- přistěhovalo se 73 osob 
- odstěhovalo se 41 osob 
- narodilo se 30 dětí 
- zemřelo 30 osob 
- zkolaudováno bylo 11 nových rodinných domů 



Místostarosta obce Pavel Smištík informuje 
 
Odpadový dvůr 
 
Obec Ořechov oznamuje, že v době trvání nouzového stavu bude odpadový dvůr 
otevřen od 8. 4. 2020 každou středu od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 14,30 
hod. Občané, kteří navštíví odpadový dvůr, jsou povinni se řídit pokyny 
zaměstnanců obce.  
 

Vstup do odpadového dvora je umožněn vždy jen jedné osobě přivážející odpad nebo 
dvěma osobám přivážejícím nadměrný odpad. Odpad musí být vytříděn před příchodem 
do odpadového dvora, aby se zkrátila doba vyložení odpadu. Třídit odpad až na 
odpadovém dvoře není dovoleno. Občané, kteří nebudou mít odpad vytříděný, 
nebudou do odpadového dvora vpuštěni. Zaměstnanci mají zakázáno provádět 
vyložení odpadu a pouze dozorují vyložení. Občané si vyložení odpadu provádí sami. 
 

Omezený provoz odpadového dvora platí do odvolání nouzového stavu. 
 

V případě nejasností volejte na tel. čísla:  731 521 787 nebo 736 537 231. 
 

 
Nakládání s komunálním odpadem  
 
Vážení spoluobčané, 
 

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény má svá zvláštní pravidla, 
protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany 
při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového 
pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je 
nedávejte do tříděného sběru! 
 

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice!      
 

Na doporučení svozové firmy odvážející komunální odpad žádáme všechny občany, aby 
komunální odpad dali do igelitových pytlů, zavázali a až potom vložili do popelnic. 
Předejde se tím možnému znečištění obce vysypaným komunálním odpadem a případné 
možné nákaze zaměstnanců svozové firmy. 
 

Osoby v karanténě odpad nyní netřídí, hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, 
odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších 
pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu 
ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na 
směsný odpad. 
 

Zároveň žádáme občany, hlavně mládež, aby se v době NOUZOVÉHO STAVU 
neshromažďovali a nedělali nepořádek v obci. Chovejte se zodpovědně nejen sami          
k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. 
 

 
 



Tříděný sběr 
 
Jsme rádi, že občané třídí a díky tomu může obec držet poplatky za svoz komunálního 
odpadu na ceně 400 korun na osobu a rok, což je jeden z nejnižších poplatků. Žádáme 
občany, aby před vložením odpadu do kontejneru, zredukovali jeho objem na co 
nejmenší možnou míru. Svozová firma nám pak nebude odvážet jen velký objem 
vzduchu a my za něj zbytečně platit.  
 
PET lahve a papírové krabice sešlápněte před tím, než je vhodíte do kontejneru.  
 
Chovejte se odpovědně, aby i ostatní mohli odložit vytříděný odpad do kontejnerů             
a nevypadalo to jako u pomníku TGM. 
 

 

 

Ukliďme Česko 
 
Z důvodu aktuálního vládního nařízení, omezení volného pohybu osob, se letošní akce 
Ukliďme Česko, v plánovaném termínu neuskutečnila. Náhradní termín bude vyhlášen 
s ohledem na vývoj situace po skončení nařízení. I když se situace s odpadky v přírodě 
za poslední léta zlepšila, pořád se najdou lidé, kteří neví, kam odpad patří.  
 

V nedávné době jsme řešili případ nedovolené skládky v katastru obce u potoka Lejtná. 
Původce odpadu byl tak „slušný“, že nám mezi odpadky zanechal účtenku 
z nejmenované zásilkové služby i se svým jménem a adresou. Potěšilo nás zjištění, že 
majitel odpadků není ořechovský občan ale občan Želešic. Obec Ořechov se v tomto 
případě zachovala jako odpovědný nálezce předmětu a ten předala zpět jeho původnímu 
majiteli.   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



Likvidace ojetých pneumatik 
 
Každý z nás někdy řešil kam s ojetými pneumatikami. Pokud přezouvám pneumatiky 
v pneuservisu, staré pneumatiky nechám v pneuservisu. Problém nastává, pokud si 
pneumatiky objednám v e-shopu a pak nevím co se starými. 
 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech stanovuje povinnost výrobcům pneumatik zřídit 
místa zpětného odběru pneumatik. Zpětný odběr probíhá bez nároku na úplatu a bez 
vázanosti nákupu nových pneumatik. Místa zpětného odběru musí pneumatiky od 
koncového uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu. 
 

Tady je přehled některých míst zpětného odběru pneumatik: 
 

Modřice - Evropská 677, TRUCK TRADE spol. s. r. o., Modřice - U Vlečky 655, 
ASKO KC s.r.o., Modřice - U Vlečky 1095, TERRAMET, spol. s.r.o., Brno – 
Čechyňská 23, FAMKO spol. S.r.o., Brno – Masná 106, BOBCAT CZ, a. s., Brno – 
Masná 418/20 AUTONOVA BRNO s.r.o., Brno – Tuřanka 119 ZEPPELIN CZ s.r.o. 
 
Jaro na mokřadech 
 
Je tu opět jaro a na mokřady se vrátila spousta ptáků, mezi nimi i Čejka chocholatá, 
která tu loni vyvedla mladé. Z dalších druhů jsou to párek labutí, kachny, Moták pochop 
a nad mokřady zakroužil i Čáp bílý. Obec připravuje stavbu čapího hnízda (neplést 
s pověstným Čapím hnízdem) a doufáme, že se tu nějaký párek čápů uhnízdí. 
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OČKOVÁNÍ A EVIDENCE PSŮ 
 

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikroč
musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi,
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. 
 

Za psa bez označení od roku 2020 hrozí správní řízení s uložením pokuty až 5
korun, protože na psa bude pohlíženo tak, jako kdyby neměl platné očkování proti 
vzteklině. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.  
 

V souvislosti s výše uvedeným a s odkazem na obecně závaznou vyhlášku naší obce 
č. OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů žádáme majitele psů, aby svého psa 
očipovat a přihlásili ho do evidence místního poplatků ze psů. Nestačí tedy poplatek za 
psa uhradit, je nutné ho také řádně přihlásit. S touto povinností Vás žádáme, ab
vždy učinili. Přihláška k evidenci je k dispozici na webových stránkách obce v
„Formuláře“. Po přihlášení obdržíte známku, kterou bude Váš pes nosit na obojku.
 

Žádáme majitele psů, kteří tak doposud neučinili, aby nám oznámili č
svého psa telefonicky, osobně, nebo e-mailem (ekonom@orechovubrna.cz
čísla čipu prosím uveďte také číslo přidělené známky a jeho rasu, dále pak 
příjmení, jméno, adresu trvalého pobytu a telefon majitele psa
majiteli více psů, tak ke každému psovi uveďte rasu a číslo čipu zvlášť. 
 

Přestože vlastníme čtečku čipů, je nyní dohledání nalezeného psa složité, neboť              
v současné době v naší republice neexistuje jeden centrální registr čipovaných psů
Proto zakládáme svůj registr čipů pro psy, kteří jsou v naší obci evidováni. Díky 
pak bude informování majitele o nalezeném pejskovi mnohem jednodušší
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. 
účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Štěňata 

očkování proti vzteklině (tedy 
psi, kteří mají jasně 

uložením pokuty až 50 000 
korun, protože na psa bude pohlíženo tak, jako kdyby neměl platné očkování proti 

aznou vyhlášku naší obce      
019 o místním poplatku ze psů žádáme majitele psů, aby svého psa nechali 

do evidence místního poplatků ze psů. Nestačí tedy poplatek za 
povinností Vás žádáme, abyste tak 

dispozici na webových stránkách obce v záložce 
Po přihlášení obdržíte známku, kterou bude Váš pes nosit na obojku. 

nám oznámili číslo čipu 
ekonom@orechovubrna.cz). Kromě 

také číslo přidělené známky a jeho rasu, dále pak 
telefon majitele psa. V případě, že jste 

ak ke každému psovi uveďte rasu a číslo čipu zvlášť.  

Přestože vlastníme čtečku čipů, je nyní dohledání nalezeného psa složité, neboť              
jeden centrální registr čipovaných psů.  

evidováni. Díky němu 
mnohem jednodušší . 
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Fotografie nové jarní výzdoby před obecním úřadem   
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Blahopřání našim jubilantům      
 
Srdečně gratulujeme všem jubilantům, kteří se v měsících lednu až 
březnu 2020 dožili významného životního jubilea 

70    75      85  
Eliška Vítová   Petr Remuta     Marie Drápalová 
Zuzana Theimerová  Milan Vaněk     Blažena Cetlová 
Miloslav Kubík  Zdenka Dvořáková    Julius Kroll 

Jiří Navrátil   80      Marie Kašparovská  

Jiří Mikša   Miloslav Soukal    86 
Marie Vykoukalová  František Kubík    Jindřich Ruber 
Hana Ondráčková  Miluška Plšková    Josef Šustáček 

Josef Forman   Dagmar Hrubá    87 
Helena Trenzová  Jaroslava Valentová    Božena Holoubková 
Hana Sichlerová  Anežka Šmídová    Anna Pavlíková 

Zdeňka Olivová  Jiří Smejkal        89 
Josef Kula   Jan Rája     Ladislava Janková 
          Marie Nováková 
 

90    91      95 
Ludvík Krejčíř  Marie Šenkýřová    Věra Švihálková  

Alois Franta    94 
Bohumila Kadaňková 
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Obecní knihovna a kulturní centrum informuje 

Vážení čtenáři, 
 
i když to zatím nevypadá, jaro je tady. Pomalu a jistě se příroda začíná  
probouzet. Rádi bychom si tu krásu vychutnali, ale bohužel nastalá  
situace a mimořádná opatření, se dotkla nás všech.  
 

Zrušili jsme akce - 13. 3. Andersenovo pohádkové odpoledne a Noc s Andersenem, 
Velikonoční jarmark a minidílničky v knihovně, VU3V pro seniory (probíhá 
samostudium), 14. 4. přednáška Arménie, čtyři divadelní představení v kulturním centru 
– Slavíci z Madridu, Vdavky princezny Katky, Šípková Růženka a Veronika je drak, 
které měly probíhat a nevíme, jak se bude situace dále vyvíjet. 
 

Musíme být pozitivní a pozitivně nás naladil pan Ing. A. Svoboda na přednášce               
o brněnském podzemí dne 10. března, kde se nás sešlo 45 a plně jsme si vychutnali tuto 
přednášku. Na podzim za námi určitě opět přijede. 
 

Na facebooku Obecní knihovna v Ořechově přidáváme různé informace a odkazy na 
knihy, které máte k dispozici zdarma. Jsou to knihy pro děti, studenty i dospělé 
zpřístupněné přes internet. Pokud nemáte facebook, zde jsou odkazy pro vás: 
 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni 

ttps://booko.cz/booko-je-mimoradne-na-mesic-zdarma 

http://bit.ly/Knihy_do_karantény#knihovnyprotiviru 

http://kramerius.nkp.cz/ 
 

Ráda bych Vás touto cestou informovala o novém vzdělávacím pořadu  
"Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni", který vysílá Rádio Junior. 
Pořad je určen žákům prvního stupně jako zpestření a doplnění domácí výuky. Postavy 
oblíbeného seriálu provedou posluchače zajímavostmi z učiva českého jazyka, prvouky, 
přírodovědy či vlastivědy. Nechybí ani povinná četba. Speciální program pro děti bude 
stanice Rádio Junior vysílat každý všední den v čase od 10:00 do 11:00 hod. 
 

https://junior.rozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku… 
 

A protože Vy nemůžete, bohužel, nyní za žádnou kulturou, na žádné výstavy a podobně, 
tak výstava jde přímo k vám. V Národním muzeu přijali záměr digitálně adaptovat 
(zatím) své stojící (a tudíž nepřístupné) výstavy pro sdílení veřejností prostřednictvím 
internetu.  https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea#online-vystavy 
 

 

Nejpilnějším čtenářem za rok 2019 se stala paní Odřiška Kunická,  
která si vypůjčila a přečetla 110 knih.  

 

Z řad dětí pak byla nejpilnější Sára Hloušková s počtem 40 knih.  
 

Oběma moc gratulujeme  
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Chtěli bychom pro Vás uspořádat tyto nejbližší akce: 
 

10. 5. 2020  Den pro ženy od 15 hod. v Kulturním centru Ořechov 
 

15. 5. 2020  Andersenovo pohádkové odpoledne a Noc s Andersenem pro děti 
 
Kdy je bude možné uskutečnit, to však ukáže čas. 
 
 
 
       Přeji Vám krásné svátky jara, plné pohody,  
 
                      zdraví a šťastných chvil s rodinou. 
  
                                          Naděžda Adámková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  OOřřeecchhoovv  

 
Výuka během mimořádného opatření 
 

V současné době se všichni nalézáme v nelehké situaci, která ovlivňuje nás 
všechny. Prakticky ze dne na den se díky opatřením vlády změnil zaběhlý chod školství 
a režim rodin. Mnoho žáků toto období považuje za skvělé prázdniny, ale ostatní to mají 
daleko složitější. Nehledě na to, že z Vás rodičů naše vláda ze dne na den udělala nejen 
rodiče, kteří se snaží zabezpečit své děti, ale také i učitele, což pro některé z Vás je 
opravdu velmi těžká situace. 

 

A proto bychom v první řadě chtěli velice poděkovat dětem, rodičům                  
i rodinným příslušníkům, kteří se aktivně zapojili do spolupráce s jednotlivými učiteli, 
když jsme se všichni ocitli v situaci, kdy je zakázána přítomnost žáků ve škole, a jejich 
vzdělávání tak probíhá v domácím prostředí. 
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Zodpovědnost za studium je v současné době vkládána na bedra žáků a jejich 
zákonných zástupců, protože se ve většině případů předpokládá, že zadané učivo, které 
se v průběhu mimořádného opatření naučí v domácím prostředí, bude považováno         
za probrané a po návratu do školy se na dané učivo naváže.  

 

My, jako učitelé, s Vámi samozřejmě cítíme a je nám naprosto jasné, že to není 
lehká situace pro děti, pro Vás ani pro nás. Proto se každý vyučující snaží zadávat 
takové typy úkolů, které nekladou zbytečné nároky na čas a síly rodičů nebo domácí 
technické vybavení. A především se snažíme, aby na Vás nevyskakovaly úkoly 
z různých kanálů. Proto se striktně držíme toho, na co jste byli všichni doposud zvyklí     
a zadávat úkoly tak, aby to děti i rodiče mohli dělat v čase, který jim vyhovuje. Na 
mladší žáky mohou dohlédnout rodiče. Starší žáci (2. stupeň) se pak mohou pokusit co 
nejvíce pracovat samostatně a nést zodpovědnost za své vlastní učení a rodiče jsou tak 
zatěžování, pokud možno, co nejméně. Avšak v této těžké a složité době je určitý druh 
kontroly nutný i u těch starších, o což Vás náš pedagogický sbor velmi prosí, protože 
pro starší děti určitě není lehké „donutit“ se sednout si k učení místo možnosti trávit čas 
u počítače, herních konzolí či sledování televize. 

 

Pro žáky 1. stupně (1. – 5. ročník) je učivo zadáváno přes webové stránky 
jednotlivých tříd, kde je vždy v pátek dopoledne vložen nový týdenní plán učiva, ale 
také i různé pracovní listy či možnosti online procvičování. Naopak žáci 2. stupně        
(6. – 9. ročník) se seznámili s prostředím Edookit, ve kterém po přihlášení do systému 
dostávají domácí úkoly od jednotlivých učitelů. Všichni učitelé se snaží být s dětmi, ale 
i jejich rodiči v neustálém kontaktu, ať prostřednictvím e-mailu, mobilních telefonů či 
aplikací, které umožňují snadnější a rychlejší komunikaci (Whatsapp apod.). 

 

Na základě dlouhodobějšího trvání mimořádného opatření se některé paní 
učitelky rozhodly, že se Vám pokusí alespoň trošku pomoci při domácím vzdělávání        
a nabízí u stěžejních předmětů synchronní vyučování a s dětmi se pravidelně spojují 
prostřednictvím online výuky (Skype, Zoom…). Žáci, ale i rodiče, kterých se online 
výuka týká, „oživení“ domácího vzdělávání velmi kladně uvítali a na další online hodiny 
se svojí učitelkou se těší .  

 

Děkujeme Vám a přejeme co nejklidnější následující dny a týdny, a hlavně 
pevné zdraví. 

 Pedagogický sbor ZŠ Ořechov 
 

Fikce či (virtuální) realita aneb cesta za volbou střední školy a povolání 
 

Zodpovědný a uvážlivý výběr střední školy je nelehký úkol, před kterým stojí 
žáci společně se svými rodiči na konci 2. stupně základního vzdělávání. Ve věku 15ti let 
mladí lidé činí volbu, která ovlivní jejich budoucí život. Na tomto rozcestí směrem        
ke spokojené budoucnosti se snažíme být našim žákům i rodičům maximálně 
nápomocni.   

 

Soustavně rozšiřujeme spolupráci se středními školami a učilišti v Brně a okolí. 
Tato spolupráce zahrnuje jak návštěvy našich bývalých žáků, kteří představují své 
současné střední školy, tak i prezentace kariérových poradců jednotlivých středních škol 
u nás na škole. Naši žáci rovněž vyjíždí na exkurze na střední školy, neboť není nad 
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osobní zkušenost. Žáci devátých a osmých tříd tak byli pozváni do Laboratoře virtuální 
reality na Střední průmyslové škole Sokolská. Měli možnost zhlédnout vybavení této 
školy a vyzkoušet si na vlastní kůži práci s virtuální realitou (3D stěna, monitor či tablet 
s VR). Před očima se jim tak otevřel fiktivní svět nekonečných (vzdělávacích) možností 
– z monitoru si např. doslova „vytáhli“ srdce, s nímž mohli manipulovat a jehož tlukot 
cítili v ovládacím peru, procházeli interiérem vagonů, vyzkoušeli si ovládání 
zemědělských strojů, ale také populární hru Saber Beat. Nahlédli rovněž do laboratoře 
pneumatických systémů, kde si opět mohli vše pod vedením středoškolských učitelů 
prakticky vyzkoušet a osahat.  

 

Pokračuje také naše spolupráce se Střední zahradnickou školou Rajhrad, kam 
naše žáky 1x za 14 dnů odváží autobus do praktických kroužků, které si zvolí 
(floristický, mechanizační, ekologický či biologicko-chemický).  

 

K zapojení do projektu nás, jakožto školu aktivní na poli volby povolání, 
přizvala i Střední škola stavebních řemesel Bosonohy.  Žáci budou mít možnost 
vyzkoušet si svou zručnost v dílnách a odborných učebnách pod vedením zkušených 
pedagogů. Bezplatná doprava i materiál je součástí projektu. Na SŠ Charbulova na naše 
žáky zase nově čekají baristické a kuchařské kurzy. Měli jsme je vyzkoušet již na závěr 
tohoto školního roku, současná situace ve školství nám to však bohužel neumožní. 

 

Novinkou letošního školního roku byla Burza středních škol, na kterou finálně 
přijalo pozvání 17 středních škol a učilišť. Pozitivní odezva na její první ročník od 
rodičů i žáků a kladná zpětná vazba z řad zástupců středních škol nás velmi potěšila        
a motivovala k pořádání dalšího ročníku.  

 

Čím ještě přispíváme k zodpovědné volbě? Každoročně objednáváme žáky na 
Úřad práce, kde mají možnost na Informačním a poradenském středisku vypracovat si 
testy profesní orientace. Vyhodnocení se dozvědí ihned na místě a s pracovnicemi ÚP 
pak následně prodiskutují uplatnění na trhu práce a příp. další dotazy. ÚP také 
distribuuje do škol Atlasy školství, které jsou souhrnným seznamem SŠ 
v Jihomoravském kraji a všichni žáci je dostávají zdarma. S deváťáky také pravidelně 
navštěvujeme Festival vzdělávání a Veletrh středních škol.  Naleznou tam stánky desítek 
středních škol z Jihomoravského kraje a organizací, které se zabývají vzděláváním v ČR 
i zahraničí a současně ukázky řemesel, které předvádějí studenti středních škol, aby si 
budoucí středoškoláci dokázali lépe představit, jak taková práce probíhá. Samozřejmostí 
je pro nás již informační schůzka pro rodiče týkající se přijímacího řízení, harmonogram 
toho, co čeká rodiče žáků 9. tříd v jednotlivých měsících školního roku v souvislosti 
s výběrem SŠ (k vyvěšení např. na lednici) a pravidelné aktualizace informací na 
webových stránkách školy. 

 

Volbu středních škol již letošní deváťáci mají za sebou, známa je i upravená 
podoba letošních přijímacích zkoušek, která jim, bohužel, dává jen jednu šanci si je 
napsat. Co však všichni s napětím očekáváme, je vyhlášení jejich termínu. Deváťákům 
při přijímacích zkouškách přejeme hodně štěstí a nejen jim a rodičům, ale i všem 
obyvatelům Ořechova a okolních obcí, pevné zdraví.  

 

Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Ořechov Mgr. Irena Floriánová, 
výchovná poradkyně 
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Jarní pozdrav z mateřské školky 
 
Milí rodiče a děti, 
 

srdečně Vás zdravíme v této nelehké situaci.  
 

Rády bychom se ohlédly za našimi zážitky, které jsme v tomto školním roce společně     
s dětmi prožily. 
 

Nový rok jsme zahájily tříkrálovou cestou do tikovického kostela sv. Jiří, ve kterém si 
děti prohlédly ručně vyřezávaný betlém a výzdobu, připomněly si příběh narození Ježíše 
a zazpívaly si koledy.  
 

Dalším zážitkem bylo ukončení masopustního období tradičním maškarním karnevalem. 
Děti si jej užily tancem za doprovodu hudební skupiny Ententýky do muziky. Druhý den 
jsme společně pochovaly basu Barborku na zahradě naší mateřské školky. 
 

Březen, měsíc knihy, každá třída prožívala jiným způsobem. Předškoláci navštívili 
ořechovskou knihovnu, kde se seznámili nejen s českými pohádkovými příběhy, ale také 
s knihami jiných kultur a kulturních menšin. V návaznosti na tuto tematiku přijali 
pozvání na besedu manželé Micovi. Velmi poutavě dětem přiblížili zajímavosti              
ze života romské komunity. Děti jim jako překvapení a poděkování připravily tradiční 
romský pokrm bandůrky. 
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Třída Oveček oslavila měsíc knihy ilustracemi dětské knihy spisovatele Ondřeje Sekory 
Ferda Mravenec. Ve třídě Kočiček se děti věnovaly dramatizaci pohádky O Popelce        
a těm nejmladším, Broučkům, paní učitelky předčítaly tradiční české pohádky. 
 

Naše plány, které jsme měly připravené ve všech třídách, nám bohužel překazila nejprve 
vlna planých neštovic a vzápětí i neočekávaná situace ve světě, která zásadním 
způsobem zasáhla do života nás všech.  
 

Školka na čas přerušila svůj provoz. Na webových stránkách Základní školy a Mateřské 
školy Ořechov vkládáme nabídku činností, které mohou být inspirací pro Vás a Vaše 
děti. Děti si mohou nejen vyplnit čas, ale také se hravým způsobem naučit novým věcem 
nebo si zdokonalit již získané dovednosti. 
 

Věříme, že se brzy zase všichni ve zdraví setkáme u nás ve školce. 
 

Na závěr bychom rády poděkovaly za spolupráci při akcích mateřské školy paní Blance 
Peškové, ořechovským myslivcům, manželům Micovým, paní Martě Soukalové, 
zaměstnancům Agra Ořechov, paní knihovnici Naděždě Adámkové, panu Petru 
Dvořákovi a všem rodičům dětí naší školky. 
 

Učitelky MŠ 
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SSppoollkkyy  

KUŽELKÁŘI  OŘECHOV 
 
Dne 5. 1. 2020 se na kuželně TJ Sokola Brno IV bojovalo o ceny 31. ročníku 
otevřeného turnaje o přeborníka Ořechova v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 20 hráčů (8 registrovaných, 9 neregistrovaných a 3 ženy).  

 

Výsledky letos bohužel nebyli nijak oslnivé. Pouze vítěz se dostal přes 500 poražených 
kuželek. V kategorii registrovaných a celkovým vítězem se stal Josef Hájek výkonem 
512 poražených kuželek. Druhé místo obsadil Jaroslav Smrž (497), třetí Radek Šenkýř 
(496).  

 

Mezi neregistrované byl letos, vzhledem k tomu, že již pět sezón aktivně nehraje, 
zařazen Jiří Ryšavý a se 456 shozenými kuželkami v této kategorii dominoval.              
Z druhého místa se radoval Petr Krečmer (402), třetí se umístil Pavel Porč (399). 

 

V kategorii žen zvítězila a obhájila tak loňské prvenství, dáli se to tak říci vzhledem 
k tomu, že vloni startovala sama, Zuzana Haklová výkonem 388 poražených kuželek. 
Druhá se umístila Marcela Ryšavá a třetí Jitka Bukáčková.             
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   Přehled výsledků všech hráčů: 

celkové 
umístění 

Kategorie 
jméno výkon registrovaní 

muži 
neregistrovaní 

muži 
ženy 

1 1     Hájek Josef 512 
2 2     Smrž Jaroslav 497 
3 3     Šenkýř Radek 496 
4 4     Holoubek Zdenek 494 
5 5     Ryšavý Martin 473 
6 6     Procházka Pavel 466 
7   1   Ryšavý Jiří 456 
8 7     Čížek Libor 450 
9 8     Smejkal Petr 442 
10   2   Krečmer Petr 402 
11   3   Porč Pavel 399 
12   4   Sec Jiří 395 
13   5   Kasal Michal 390 
14     1 Haklová Zuzana 385 
15   6   Resek Jan 370 
16   7   Nesrovnal Jaroslav 369 
17     2 Ryšavá Marcela 344 
18   8   Mrákota František 319 
19   9   Šmíd Dalibor 310 
20     3 Bukáčková Jitka 258 
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Letos bylo trochu zmatku s termínem a zajištěním kuželny. Je to daň za to, že nemáme 
vlastní kuželnu a je třeba si ji pronajímat. Z toho důvodu se nepodařilo zamluvit kuželnu 
na tradiční sobotu, a proto se turnaj konal netradičně v neděli. Dále bych jako 
organizátor chtěl apelovat na přihlášené, aby své přihlášky podávali včas a v případě,       
že chtějí startovat v určitou dobu, tuto skutečnost do přihlášky uvedli. Velice se tím 
zjednoduší organizace.  

 

Na závěr děkuji všem, kteří se přišli pobavit a podpořit kuželkáře v jejich snažení, všem 
hráčům a hráčkám za účast a doufám, že příštího ročníku se zúčastní ještě více lidí než 
letos. O konání 32. ročníku se dozvíte včas na plakátech vyvěšených v naší obci. 
 

A samozřejmě nesmím zapomenout na ty, kteří mi s organizací pomáhali i jim patří 
velký dík, zvlášť bez pochopení a pomoci mojí ženy si to ani neumím představit.  

 

Děkuji. 
                                                                                               Za kuželkáře Radek Šenkýř  
 

VINAŘI OŘECHOV 
 

Dne 14. 5. 2019 se konala ustanovující schůze vinařů z Ořechova, které se účastnilo 
deset zakládajících členů spolku. Členové se dohodli a odhlasovali znění stanov a název 
spolku Vinaři Ořechov z. s. 
 

Prvním předsedou spolku byl zvolen Jan Urban, místopředsedou Ing. Josef Sobotka        
a pokladníkem spolku Miroslav Buchníček. Další zakládající členové spolku jsou 
Jaroslav Hadač, Stanislav Paulíček, Pavel Smištík, Jan Smejkal, Petr Horký, Tomáš 
Dudík a Martin Hanzlíček. Do konce roku 2019 ještě do spolku vstoupili Ing. Vladimír 
Smejkal, Ing. Leonard Walletzký a Tomáš Salnek, takže k dnešnímu dni má spolek 
třináct členů.  
 

K založení spolku nás vedla snaha o lepší spolupráci s místním Českým svazem 
zahrádkářů při pořádání tradiční velikonoční výstavy vín a dále propagace vinařství, 
výroby vína a pěstování révy vinné v Ořechově. 
 

V Ořechově má pěstování révy vinné a výroba vína dlouhou tradici, první zmínka je 
z roku 1378, kdy část Ořechova a Tikovic i s vinohrady koupila svatopeterská kapitula 
v Brně. Další zmínka je z roku 1466 a dovídáme se z ní, že vinohrady v této době byly 
podle užívání jak kapitulní tak poddanské, za nejlepší byly považovány vinohrady 
vysázené v Hoře ořechovské. Zánik vinařství nastal v období třicetileté války, kdy byly 
všechny tři vesnice vypáleny a vinohrady zničeny. Po třicetileté válce v roce 1657 bylo 
v Ořechově obydleno jen deset gruntů a dvě chalupy, a v Ořechovičkách pouze čtyři 
chalupy, z Tikovic zprávy nemáme. Po tomto období došlo k obnově vinic v katastru 
obcí a pěstování révy se dařilo. Další zkázou pro vinice byl révokaz zavlečený na naše 
území koncem 19. století. Všechny vinice byly vyklučeny a místo nich se začalo 
s pěstováním obilovin a jiných plodin. S obnovou vinohradů začalo až bývalé JZD 
v Ořechově, které v 60. létech minulého století vysázelo v katastru obce přibližně 70 ha 
vinic a v katastru obce Mělčany dalších cca 60 ha, celkem tedy hospodařilo na 130 ha 
vinic. Vinice zakládal a vinařství vedl výborný vinař Lubomír Pár z Ořechova. V době 
své největší slávy mělo JZD i svoji vinárnu v Praze, hned za Karlovým mostem, kam 
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dodávalo své víno. Ještě před rokem 1989, však dochází k vytlučení některých 
vinohradů, zejména v katastru obce a ke snižování výroby vína. Rok 1989 udělal 
definitivní tečku za velkoplošným pěstováním révy vinné v Ořechově, kdy poslední 
vinohrady na katastru Mělčan prodalo bývalé JZD do soukromých rukou. Prodej vinárny 
v Praze roku 1992 byl už jen logický krok. Přibližně v této době skončilo v Ořechově 
pěstování révy vinné a výroba vína ve velkém. Dále se pěstování révy a výrobě vína 
věnovali v malém místní občané, kteří byli většinou členy zahrádkářského spolku. 
Poslední větší vinohrad, který se nám ve ztenčené míře dochoval do dnešních dní, je 
vinohrad na Křibech. Křibský vinohrad byl takzvaně záhumenkový a byl vysázen na jaře 
roku 1971.  
 

Tradice velikonoční výstavy vín vznikla v roce 1965, kdy první výstavy byly pořádány 
v pohostinství u Fasurů a U Pešků. Postupem času bylo nutné, díky větší návštěvnosti 
výstav, přesunout výstavy do Orlovny (dříve Sokolovna). V letošním roce, na 
velikonoční neděli, by byla již tradiční 55. velikonoční výstava vín, což řadí naši 
výstavu k jedněm z nejstarších místních výstav vín v České republice. Doufáme, že 
vzhledem k dnešní situaci s pandemií se nám podaří výstavu uskutečnit do konce tohoto 
roku, aby nedošlo k přetržení dlouholeté tradice a všichni si na 55. výstavě vín 
v Ořechově připijeme na zdraví. 
 

Pavel Smištík 
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OKRAŠLOVACÍ  SPOLEK  OŘECHOV 
 

Řemesla a služby v Ořechově v době kolem 2. světové války 
 

AUTODOPRAVA, Jan Macíček – provozováno 1945 - 1953.

Táta se vyučil automechanikem u firmy Rudolf Obdržálek na Lidické ulici (dříve Nová) 
v Brně v letech 1931 – 1934.  V roce 1939 nastoupil na vojnu do Vyškova. Po 
našeho území Němci pracoval v kamenolomu v Želešicích. Později  byl nasazen na práci 
v Itálii. Odtud utekl a  v závěru války  se stal řidičem v  Československé  zahr.  armádě. 
Na území Anglie, Francie a Německa jezdil se styčnými důstojníky k hlavnímu stanu 
spojeneckých armád, kterému velel americký generál Eisenhower, po válce zvolený 
presidentem USA.  Poznal také Jana Masaryka z exilové vlády v Londýně, měl jej rád 
pro jeho příjemné chování, občas od něj dostal i cigaretu.  
 

Po návratu z války na podzim roku 1945 našel dům, který si s maminkou
válkou v Ořechově (nyní Sokolská 1) shořelý a v rozvalinách. Začali znova. Bouralo se 
a znovu stavělo v celé vesnici, možná i proto požádal táta prostřednictvím organizace 
UNRA (pomoc postiženým válkou), o nákladní auto. Dostal vysloužilého válečného 
veterána, francouzského Renaulta. Renaulta jsem jako pětiletý kluk miloval. Svézt se 
s ním byl pro mne svátek. Bylo tenkrát málo benzínu. Renault měl na korbě kotel na 
dřevoplyn (tak se to myslím správně jmenovalo). Topilo se v tom špalíky tvrdého dřeva 
a topit se začínalo nejméně půl hodiny před výjezdem ze dvora.  Za jízdy se muselo 
zastavovat a přikládat. Rád jsem to dělal, byla to moje práce. Auto se natáčelo klikou 
a „kopalo“, to byla nebezpečná činnost, natáčet mohl jenom táta. Proto měl občas
obraženou ruku, jednou dokonce i v sádře.  Nejvíce se jezdilo pro písek do Bratčic nebo 
do Černovic, vozily se cihly, vápno a kamení na stavby. Kromě našeho domu se stavěl 
i kostel Všech svatých, nová orlovna,  nová škola,  na nedostatek práce si táta nikdy 
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nestěžoval. Mezi zákazníky také patřil mistr kamenický pan Jan Menšík z Tikovic.  
Stavba hrobu na hřbitově v některé obci nebo městečku v okolí byla celodenní 
záležitostí, někdy jsme se vraceli z práce až při měsíčku.   
 

Dům se podařil rodičům podruhé postavit a přišel rok 1948. Proběhlo znárodnění, kdo 
vlastnil nějaké výrobní prostředky, tak o ně přišel, musel je předat státu.  Bez nějaké 
náhrady nebo odstupného. Renault jenom dostal na dveře novou firmu OKRESNÍ 
SPRÁVA SILNIC –  z našeho dvora se přestěhoval do Přízřenic, táta zůstal jeho řidičem 
a staral se o  údržbu  silnic. Jako závozník s ním jezdil JUDr. Řezníček. Byl to doktor 
práv a měl doma velkou knihovnu.  Zřejmě to byl také bývalý vydřiduch a kapitalista 
jako můj táta, ale já jsem jej měl rád a půjčoval jsem si knížky z jeho knihovny.  Ježdění 
tatínka bavilo do roku 1953. Potom se vrátil k řemeslu. Pracoval ve STAVEBNÍCH 
STROJÍCH v Přízřenicích a v ČOV v Modřicích. Zemřel v roce 2000. 
 

Vzpomínku  na  období  existence  firmy   Autodoprava  Jan Macíček sepsal    
Ivan  Macíček (syn) pro Okrašlovací spolek v Ořechově      

 
 
 
Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých a u kostela sv. Jiří 
 
 

 
 

Drazí občané, farníci Římskokatolických farností    
sv. Jiří a Všech Svatých,  

srdečně Vás všechny zdravím. 
  

V těchto těžkých chvílích pamatuji na Vás                 
v modlitbách. Každý den slavím mši svatou.              

Z celého srdce prosím, ať Maria, Matka Boží, 
pomocnice křesťanů, uzdravení nemocných, 

vyprošuje  Vám potřebné milosti.  
 

Budeme prožívat Velikonoce.  
 

Jan Pavel II. řekl:  “Nebojte se!  

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 

z něhož by člověk mohl a musel mít strach.”  
 

Ať milost velikonočních svátků přinese Vám pokoj, 
důvěru a naději. Kéž Vám Bůh milosrdný žehná. 

 

P. Krzysztof Drzazga 
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V následujícím článku bychom Vám chtěli k výročí ukončení druhé světové války 
připomenout odvážné lidi, kteří se i v takto nelehké době, kdy mohli být krutě stíhání, 
nebáli své myšlenky a názory zapisovat. Přinášíme Vám výňatek z textu jednatelské 
knížky Sboru dobrovolných hasičů v Ořechovičkách, kterou nám zapůjčil pan Ladislav 
Jurek. 
  

Rok 1942 
 
…ještě v protektorátu. Německou krutou vládu a hrabivost, všude cítit samý rozkaz, 
samé nařízení, samá výhružka. Dne 6. srpna byla na rozkaz svolána schůze výboru 
hasičského sboru společně s obecní radou, kde museli jsme veškerou svou výzbroj 
předat obci. Předáno bylo: 1 dopravní vůz na pneumatikách pro mužstvo, 1 agregát na 
dvoukolce, 1. čtyřkolová menší stříkačka pro potah, 1 dvoukolový dodávec,                   
1 posunovací žebřiňák, 4 berlovky, 600 m hadice, 2 žebře přistavovací, 4 žebře malé, 
naviják na dopravním voze, naviják velký na dvoukolce a výzbroj pro 60 mužů. Vše toto 
oceněno bylo na K 40.000,- . Tak teď přestáváme býti sborem samostatným a jsme 
sborem obecním. Tak tedy po 62 leté činnosti, po 62 letech snažení bychom byli sborem 
technicky vyspělým, předáme všechno obci. My však dále chceme pracovati, neboť         
i tentokrát zůstává našim heslem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.                                                                                                                                

 
Rok 1943 

 
…Protektorát trvá. Vše je přísné. Naši lidé jsou za neopatrná slova taháni do 
koncentračních táborů, což znamená jako na popravu. Schůze výborové byly 4, členské 
2 a jedna škola sborová. Na svatého Floriánka jako každoročně sloužena mše svatá, ale 
již druhý rok zúčastnili jsme se pouze v občanském, jelikož všechny průvody a projevy 
jsou přísně zakázány. Stráže držíme ještě pořád stejně od zabrání každý den. Tohoto 
roku vyhořel bratr Konečný. Ejhle, velké milosti se nám dostalo, kdo je členem 
hasičského sboru, nemusí do Německa na nucené práce. Jaká ironie? Pořízeny nové 
píšťaly, 20 kusů. Zúčastnili jsme se primice našeho rodáka Jana Kafrdy, prvního kněze   
z naší vesnice, ovšem v civilu a jednotlivě, neboť veškeré průvody a shromažďování je 
zakázáno. 

 
Rok 1944 

 
…zase ještě Protektorát, ale už je naděje na konec: je pozorovat jakousi nejistotu mezi 
Němci. Zprávy z bojiště dobré, ze zahraničí taky dobré. Mezi námi velká opatrnost, 
neboť Bohu žel i mezi našimi lidmi našli se zrádci, ale Bohu díky v naší vesnici nikdo. 
Veškerá činnost ochabla, situace nejistá a napjatá, něco visí ve vzduchu, všude jakási 
nervozita. 
 

Toto roku 25. srpna byl nálet na Líšeň. Poprvé přiletěla americká letadla, letěla             
od severu přes Brno směrem k Vídni. Pak zde byly častěji. Na plánička shodily bombu, 
která vyhloubila důl 10 m široký. 20.11. byl nálet na Brno. Část města zničena, až se      
u nás země třásla. 
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Rok 1945 
 

…ještě Protektorát, ale již v zimě a brzy z jara létají často nad námi americká a anglická 
letadla. U nás ve vesnici plno cizích mužů, tak zvaných zákopníků, jež sem Němci 
natahali až z Čech od Prahy a Berouna a jinud. Jsou rozstrkáni po domech a naše ženy 
jim z rozkazů Němců musí vařiti ve společných kuchyních, jako vojákům. Byly 
přivezeny plná auta lopat a krumpáčů a rýčů a tito lidé museli kopat pod dohledem 
německých vojáků zákopy pro německé vojsko. Naši mladí chlapci byli zase jinde na 
pracích. Při strážích v noci již jsme často pozorovali nálety na Vídeň, slyšeli jsme 
ohromné dunění a pozorovali požáry. Při náletu na Brno 13. dubna byl zabit náš občan 
Josef Novák a Eduard Bartl. Až do poslední chvíle jsou honěni naši lidé do různých 
prací a služeb a stráží. Na počátku dubna bylo již pozorovati blízké požáry, slyšet střelbu 
čím dál blíže. Cizí letadla jsou tu téměř denně. Sluší se poznamenati, že když nás Němci 
zabrali, musela býti okna vždy zastřena, aby světlo při tmě nezářilo ven, tak bylo po 
celou válku. Kolem 8. dubna bylo již pozorovati ve vesnici více německého vojska         
a auta přijížděla sem tam. 15. dubna přijela auta s vojenským materiálem a zůstala 
v domech. V noci bylo viděti exploze dělových nábojů, letadla bombardují, nad frontou 
střelba duní zcela blízko. 17. dubna přilétly do naší vesnice prvé ruské granáty a           
18. dubna 1945 začal o naše vesnice tuhý boj. Lidé se schovali do sklepů, které tomu 
byly způsobilé. Ve sklepě bratra Bohuslava Škaroupky, který je velký a hluboko pod 
zemí, natlačilo se 1013 lidí. Zde byla taková tlačenice, že lidé neměli místa na 
odpočinek a také vzduchu k dýchání se nedostávalo, takže se musí čerpat. Též se 
přihodilo, že v tomto sklepě, v té tlačenici porodila jedna žena děťátko, holčičku. Dítko    
i matka byly zdravé. Jeden muž tam však zemřel. Po 8 dnů zuřil zde krutý boj, do něhož 
zasáhli letadla, strojní pušky, menší děla, obrněná auta a tanky. Lidé ze sklepů, někteří 
ani nevyšli. Někteří si vykopali v lese Lichách a tam celý boj přečkali, a o těch hrůzách 
mnoho nevěděli. Ve vesnici to bylo však hrozné. Domy po celých 8 dnů hořely, země se 
otřásala pod explozí dělových nábojů a pod jízdou těžkých německých tanků, pod 
leteckými bombami, takže některou chvíli výbuchy splývaly v jeden hukot, jeden rachot. 
Dobytek se nepopravoval, nenapájel, jen když bylo trochu možno. V domech, kde byli 
lidé, se mu hodilo jen tak, aby neměl hlad. Mnoho ho uhořelo a bylo zabito. Některé 
husy běhaly po venku. Kouř ze spálenišť čpěl všude, vesnice byla liduprázdná. Německé 
tanky se schovávaly do průjezdů a stodol a odtud střílely. Zajely tam i zavřenými vraty   
a co bylo na cestě, vůz nebo stroj, to prostě přejely. Ruská letadla je sledovala              
a bombardovala, dělostřelectvo je hledalo a tak se stalo, že jsme utrpěli tolik škod.  
 

Konečně 24. dubna asi o 17 hodině nápadně vše utichlo a zanedlouho objevili se u nás 
první rudoarmějci. Jak jsme si oddychli. Sovětští vojáci prolézali všechny domy, kryty     
a hledali germány. S radostí jsme je vítali. Žel Bohu naše radost byla brzy pokažena. Do 
večera byla celá vesnice plná ruských vojáků. Kozáci, pěší, vozy a tak dále a přes noc 
ustavičně. Teď tedy všichni obyvatelé vyšli z krytů a přišli z Lich. Mnoho jich však 
svého domu nepoznalo. Na místě jejích domů byla spáleniště, nebo rozvaliny. 
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PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  

 

Vzpomínka na doktora Fridricha 
 
V měsíci únoru uplynulo 60 let od úmrtí MUDr. Edvarda Fridricha, lékaře 
v Ořechově. Na velkém zdravotním obvodu Ořechov a okolí sloužil od roku 
1924 až do roku 1957. Právě v  roce 1924 byla dokončena stavba obecního 
domu v Ořechově, v Zahradní ulici, ve kterém byla zřízena obecní kancelář,  
pošta, četnická stanice a zdravotní ordinace s bytem. V ní zahájil  praxi  mladý 
lékař Edvard Fridrich, bylo mu 35 let. Narodil se 10. 3. 1889 v Třeboni. 
Lékařství vystudoval na univerzitě v Praze. Byl iniciativní a podnikavý člověk.  
Z jeho popudu například, mimo jiné, vznikla cizokrajná okrasná zahrada 
s jezírkem, lekníny, mandloněmi a jinými vzácnými druhy rostlin v sousedství 
nové budovy. Okrasná zahrada je částečně zachována až dodnes.  
 

Dr. Fridrich byl významným a váženým občanem Ořechova. Podporoval 
veškerou místní kulturu, zejména místní divadelní spolek. Jako člen přípravného 
výboru se zasloužil o výstavbu divadelní budovy s názvem Reduta v Ořechově. 
Nové divadlo bylo v roce 1940 přestavěno ze staré stodoly, pod vedením 
stavitele Štěpána Pára, za pouhé čtyři měsíce. Dr. Fridrich stavbu podporoval      
i finančně. Divadelní budova sloužila místním ochotníkům až do roku 2008.  
 

MUDr. Fridrich byl také aktivním členem Sokola.  Za druhé světové války se 
zapojil do protifašistického odboje. Gestapem byl zatčen a tři roky vězněn.         
Po osvobození v r. 1945 se stal prvním předsedou MNV v Ořechově.  Funkci 
vykonával jen několik měsíců. Pro přetíženost se musel úřadu vzdát. Jako 
obvodní lékař v Ořechově působil 33 roků. Do výslužby odešel v 68 letech,  
v roce 1957. Po něm krátce v Ořechově ordinoval mladý lékař Miroslav Horký. 
V březnu 1958 převzal zdravotní obvod Ořechov a okolí MUDr. Ladislav 
Gabriel. To už bylo vybudované nové zdravotní středisko s bytem, v ulici 
Kyselkova, na místě válkou zničené školy.  MUDr. Edvard  Fridrich zemřel po 
těžké nemoci 4. února 1960 v Brně ve věku 71 let. 
 
 

Z knihy Jiřiny Mrázové Paměť Ořechova 
volně vybrala Ludmila Krečmerová 

Okrašlovací spolek 
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Onkologický ústav a MUDr. Bakeš 
 
Masarykův onkologický ústav v Brně na Žlutém kopci oslavil v letošním roce 85. výročí 
zahájení své činnosti.  Tato zpráva proběhla všemi médii s obsáhlým hodnocením jeho 
úspěšnosti a významu v léčení zhoubných onemocnění. V době otevření 13. ledna 1935 
byl jediným nemocničním zařízením v Československu, které se komplexně zabývalo 
léčbou rakoviny, a také jediné, které nezřizovala žádná státní zdravotnická instituce. 
 

První kroky pro založení ústavu řídil Spolek Dům útěchy. S myšlenkou zřídit útočiště 
pro lidi trpící pokročilým stadiem onemocnění rakovinou a umírajících v nedůstojných 
podmínkách přišla paní Lucie Bakešová za svým synem - soukromým docentem               
a vynikajícím chirurgem Jaroslavem Bakešem již v roce 1922. Byla to žena nesmírně 
obětavá, se silným sociálním cítěním, ale také diplomatickým a organizačním nadáním. 
Od roku 1903 pracovala v Moravské útulně ženské v Brně, která pomáhala ženám         
ve složitých životních situacích, a s bídou a bezmocí se setkávala často. Psala články do 
Lidových novin a snažila se pro myšlenku zbudování „útěšné nemocnice“ získat 
podporu vlivných osobností z odborných kruhů a to se jí také podařilo. S tímto záměrem 
byl založen Spolek Dům útěchy (dále jen Spolek).  
 

Na jeho první schůzi v listopadu 1927 přednesl MUDr. Bakeš svůj návrh na stavbu 
léčebného a výzkumného ústavu. Uvedl: „Rakovina vyžaduje metody složité, většinou 
zásadní chirurgické, s následným radiovým ošetřením, což ovšem předpokládá nejen 
dobře školený personál a speciální pomůcky a zařízení, ale také k tomu speciální ústav.“ 
Tato myšlenka získala podporu 108 zakládajících členů Spolku. O rok později to bylo 
již 610 členů ze všech sociálních vrstev.  Čestnou předsedkyní byla zvolena paní Lucie 
Bakešová. 
 

Důležitým úkolem, kterého se musel Spolek ujmout, bylo zabezpečení dostatečných 
finančních prostředků na stavbu a do budoucna i na provoz tohoto zařízení. Zde je 
potřeba vyzdvihnout morální podporu i dar prezidenta T. G. Masaryka ve výši               
2,5 milionu korun z „jubilejního fondu“ určeného na boj s rakovinou a tuberkulózou. 
Velkorysou podporu poskytl doc. Jaroslav Bakeš založením „Nadace ku potřebě 
chirurgických výzkumných prací  o zhoubných nádorech při Masarykově léčebně Dům 
útěchy v Brně“ a odkazem v závěti ve výši 1,5 milionu korun ze svého majetku. 
 

Zřizování speciálního ústavu nemělo jen kladný průběh. Po celou dobu, až do dubna 
1930, kdy doc. Bakeš obhájil samostatnost plánovaného ústavu v léčbě, výzkumu           
i financování, byl celý Spolek Dům útěchy, a zejména osobně doc. Bakeš cílem 
napadání, zpochybňování odborné úrovně i výtky vlažného vlastenectví. Šlo o nevoli 
některých profesorů brněnské lékařské fakulty, kteří se všemi prostředky snažili na sebe 
přetáhnout rozhodující vliv v novém zařízení. Toto bylo velmi vyčerpávající jak pro 
Lucii Bakešovou, tak i pro jejího syna. Na jaře 1930 se doc. Bakeš zotavoval již 
z druhého infarktu. Přetrvávaly však infekce horních cest dýchacích. Na lovecké 
dovolené v Karpatech v záři 1930 onemocněl zápalem plic a 6. října 1930 umírá 
v nemocnici  Nadwirné u Katovic.  
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Spolek ustál útoky i nevraživost akademické obce. Významní, vzdělaní a obětaví lidé, 
v něm pracující, obhájili cíl vybudovat centrum protirakovinného boje, které by bylo 
současně školou pro výchovu lékařů i sociálních pracovníků pro celou Moravu, jako 
plnění závěti MUDr. Bakeše. Nemalou váhu měla i osobní přízeň Alice Masarykové, 
s níž Lucie Bakešová pracovala v Červeném kříži. 
 

Dům útěchy - Masarykův onkologický ústav v Brně se rozrostl do nemocničního 
komplexu, kterým prošly miliony nemocných, ale také tisíce skvělých lékařů                   
a obětavých zdravotních pracovníků. Jeho základ je však nepopiratelně spjat 
s ořechovskými významnými občany Lucií Bakešovou a jejím synem doc. MUDr. 
Jaroslavem Bakešem. 
 

Historický ústav v Praze publikoval v roce 2012 knihu Gustava Novotného s názvem 
“Jaroslav Bakeš - lékař, na něhož se zapomnělo“.  Není to tak doslova pravda. Původní 
budova nemocnice na Žlutém kopci, kde od jara 1922 budoval MUDr. Bakeš 
nemocniční pavilon s chirurgickým oddělením, nese jeho jméno. Před ní jsou umístěny 
tabule s připomínkou činnosti jeho i jeho matky Lucie Bakešové. Bakešovy inovativní 
postupy i navržené nástroje, které používal při chirurgických zákrocích, jsou uvedeny 
v odborných publikacích. Podle osobních svědectví lékařů - stážistů se v zahraničí, např. 
v USA, stále používá při operaci žlučníku tak zvaná „Bakešova klička“ (anglicky 
Bakes’dilator). 
 

V Blansku, na budově bývalé školy, kde se MUDr. Bakeš narodil a žil s rodiči do tří let, 
byla odhalena dne 14. 6. 2006 pamětní deska, na které je vzpomínám jako zakladatel 
moravské onkologie. 
 

A co Ořechov? Rodinu Bakešovu si připomínáme v expozici místního muzea a také ulicí 
Bakešovou. Tito významní občané by si však jistě zasloužili více pozornosti. 
V Ořechovičkách (nyní část Ořechova) vlastnila rodina Bakešova statek od roku 1871 
do 1924, kdy jej odprodala obci na rozparcelování.  Významně se podílela na vzdělání    
i kulturním životě v obci. Otec František Xaver byl učitel, statkář a také poslanec 
Moravského zemského sněmu. Matka, již tolikrát zmiňovaná Lucie Bakešová, zasvětila 
svůj život veřejné činnosti. Sbírala lidové písně a tance z Ořechova, Troubska a také 
Kozárova. Spolupracovala s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem a spolu s ním 
vydala publikaci „Národní tance na Moravě“. Byla iniciátorkou  uspořádání první 
národopisné výstavky v českých zemích dne 15. 7. 1888 v Ořechově, předchůdkyní 
velké „Národopisné výstavy českoslovanské“ v Praze 1895. Tanec „Královničky“, který 
zaznamenala, ořechovští mladí v Praze předvedli. Později převážila její práce pro 
dobročinné organizace a pro Spolek Dům útěchy. O tom, že je její popel uložen 
v rodinné hrobce na ořechovském hřbitově spolu s manželem i synem, není nikde 
zmínka. Na pomníku je uvedeno pouze Rodina Bakešova a u fotografie iniciály MUDr. 
Bakeše. 
 

Tento článek je připomínkou dvou významných výročí. Dne 2. dubna letošního roku 
uplyne 85 let od úmrtí Lucie Bakešové a 6. října 90 let od úmrtí jejího syna MUDr. 
Jaroslava Bakeše.  
 
 

Dagmar Nováková 
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JÓGA – cesta ke spokojenému životu 
 
Dnes tak často zmiňovaná ve všech možných souvislostech. V čem je vlastně tak 
výjimečná? Jóga nás velice jemně vede po cestě k sobě samým. Pomocí fyzického 
cvičení, dechových a relaxačních technik tiší a zklidňuje naši mysl. Učí nás vědomému 
vnímání našeho těla a vrací nás k prožívání přítomného okamžiku „tady a teď“. Každá 
ásana poskytuje příležitost učit se respektu, naslouchání, rovnováze, trpělivosti… Jóga 
má úžasný přesah do každodenního života, kdy vše, co se učíme při praktikování jógy 
na podložce, přirozeně přenášíme do „všedních“ dnů. Pomáhá nám nejen ke zdravému 
tělu, ale také k vyrovnanému, spokojenému a respektujícímu životu. Podívejte na 
stránky  fb: Lucka vodickova joga (lucka.vodickova.joga@seznam.cz), kde se dozvíte    
o cestě jógy více. 
 
Být šťastný a spokojený je přirozenou podstatou každého člověka, tudíž je vhodná stejně 
tak pro ženy, jako pro muže. Nejlepší je vlastní zkušenost, a tak sami vyzkoušejte! 
 

Lucka Vodičková, akreditovaná lektorka jógy 
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Vzpomínka na letošní masopust 
 
Jako už bývá tradicí, tak i letos se v naší obci konal Masopustní průvod. Jsme rádi, že se 
v této obci tato tradice zachovává a že můžeme být její součástí. Masopustní průvod byl 
plný zábavných kostýmů a masek doprovázen skvělou živou kapelou. Naše cesta 
směřovala k Restauraci U rybníčka, kde nás čekala spousta zábavy. O zábavu se postaral 
taneční kroužek Sedmikrásek pod vedením skvělé Markéty Dudíkové, dále chválíme 
vystoupení Sokolek a ostatních žen, které se podílely na ztvárnění scénky z filmu 
Slunce, seno…. Dále, jak již tradičně, proběhlo pohřbívání basy Barbory. Toho se hrdě 
ujali a hlavně vtipně podali pan Mireček Staník a Tomáš Salnek. 
 

Letos poprvé byl Masopustní průvod zakončen skvělou zábavou v Restauraci                     
U rybníčka. K poslechu a tanci nám zpívala, hrála a úžasně nás bavila talentovaná              
a energická paní Ivona Hrubá. Písně byly různých žánrů, takže si každý přišel na své. 
Atmosféra byla velmi příjemná, všichni se bavili, tancovali a zpívali. Veliké díky také 
patří našemu starostovi panu Tomáši Dudíkovi a místostarostovi Pavlovi Smištíkovi, 
kteří se taktéž podíleli na vytvoření této jedinečné a velmi přátelské atmosféry. 
 

Za takovou akcí vždy stojí spoustu lidí a spousta práce. Proto patří díky všem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci. A budeme se těšit na další podobné akce, kde se 
společně všichni sejdeme a budeme se veselit.                              

Máme Vás rádi, Micovi 
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PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA 
 
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho 
okolí. Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky 
k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě 
zraku a sociální izolaci. 
 
 

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči 
seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. 
Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité 
je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen 
zavolat na telefonní číslo 517 076 800. 
 

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření 
objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři          
i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno      
z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími 
diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem. 
 

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další 
léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět 
tak, aby se mu dostalo potřebné terapie. 
 

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči 
tisícům pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou 
léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. 
Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až         
k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím 
se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy 
stydí a třeba ani nemají tušení, že právě jejich problém je možné léčit.  
 

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči 
včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních               
a možnostech jejich léčby. 
 

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky 
spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb. 
 

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na 
Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus. 
 
 
Kontakty pro objednání:   
Tel.: 517 076 800 
E-mail: brno@medbus.cz  
Web: www.medbus.cz 
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PPllaacceennáá  iinnzzeerrccee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme RD nebo chalupu. Jsme mladí a chceme se osamostatnit. 

Financování zajištěno. Tel. 704 923 775 

Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek. Volejte nebo pište 

737 192 329 

 

INZERCE NEMOVITOSTÍ 
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Ořechovský zpravodaj vydává:    

 

Obec Ořechov, Zahradní 216/1, PSČ: 664 44, Ořechov, IČ: 00282278 
Ev. č. MK ČR E 10132  
 

V roce 2020 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 1/2020: od 8. dubna 2020. 
 

Uzávěrka příspěvků druhého čísla zpravodaje roku 2020:  1177..  ččeerrvveennccee  22002200..  
 

Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu: eekkoonnoomm@@oorreecchhoovvuubbrrnnaa..cczz   
 

Délka příspěvků by neměla překročit 1 a 1/2 strany A5. Za správnost údajů uvedených 
ve článcích Ořechovského zpravodaje odpovídají jejich autoři.  
 

Možnost inzerce:  
1 stránka barevná: 1.200 Kč včetně DPH, 1 stránka černobílá: 960 Kč včetně DPH. 

Příjemné prožití Velikonoc, 

svátků jara  

přeje Obecní úřad Ořechov 
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