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SSlloovvoo  ssttaarroossttyy  oobbccee    

 
Vážený spoluobčané, 
 
opět se přiblížil konec školního roku našich dětí a také doba prázdnin a dovolených nás 
ostatních. Úvodem mi tedy dovolte malé zamyšlení nad stavem naší základní a mateřské 
školy. Za poslední léta stoupala materiální úroveň našich škol strmě nahoru. Namátkou 
vzpomenu některé uskutečněné akce – nová kuchyně s jídelnou, hřiště za základní 
školou, zateplení a výměna oken v obou budovách, nové šatny, fyzikální učebna a nové 
osvětlení ve třídách základní školy. Jsou to jen některé z věcí, které posunuly školy na 
úplně jinou úroveň.  
 

Také sloučení mateřské školy se školou základní v roce 2012 byl velice dobrý počin, 
který zvýšil kvalitu mateřské školy a velmi výrazně snížil částku, kterou obec, jako 
zřizovatel, v předešlých letech na provoz obou škol investovala. Jen pro srovnání 
uvádím následující: Například příspěvek na provoz v roce 2010 činil v základní škole 
2.300.000 korun a v mateřské škole 630.000 korun, celkem 2.930.000 korun. V roce 
2014 je celkový rozpočet již sloučené základní a mateřské školy 2.160.000 korun. Jedná 
se tedy o úsporu ve výši 770.000 korun. Zde se samozřejmě promítlo zateplení základní 
školy, a to není v této částce ještě zahrnuta úspora po zateplení mateřské školy, které 
probíhalo v letních měsících roku 2013.  
 

Co je však nejdůležitější, a to nejen při výuce dětí, je lidský faktor. A zde si myslím, že 
obec měla štastnou ruku při výběru ředitelky školy. Je třeba podotknout, že nejen paní 
ředitelka Ivana Šmídová, která se v této funkci osvědčila, ale i celé vedení školy spolu 
s učitelským sborem, se snaží připravit pro děti takový učební program, aby se dětem ve 
škole líbilo. Vždyť, kdy v minulosti škola pořádala takové akce, jako například 
projektový den, čertovská škola, roztančená škola, pasování nových čtenářů prvních tříd          
a další akce? A to již vůbec nejmenuji nabídku kroužků a dalších aktivit. Také studijní 
výsledky žáků základní školy jsou nad celostátním průměrem. Z mého pohledu se dnes 
může naše základní a mateřská škola směle srovnávat s nejlepšími školami 
v Jihomoravském kraji. Vhodné umístění škol ve středu obce je pro jejich činnost také 
důležité. Jen málo obcí má takový areál, kde se v těsné blízkosti nachází základní škola, 
mateřská škola, základní umělecká škola, obecní knihovna a kulturní centrum            
s divadelním sálem. 
 

Touto cestou bych se chtěl také zmínit o akcích, které v naší obci proběhly v průběhu 
uplynulých třech měsících. Jednalo se o sázení stromů života na břehu tikovického 
rybníka a také o slavnostní otevření nové ulice v naší obci s názvem Zavadilova.  Sázení 
různých druhů ovocných stromů, vrb a dubů na prostoru kolem rybníka a suchého 
poldru se účastnilo mnoho dětí a rodičů, kteří si společně zasadili vybraný strom, ke 
kterému obdrželi také Pamětní list. V průběhu odpoledne proběhla anketa o tom, jak se 
bude tento rybníček jmenovat. Podle ohlasů, především našich nejmladších, 
bezkonkurenčně zvítězil název Štikovec.  
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Další, myslím, že stejně vydařenou akcí, bylo otevření ulice Zavadilova, kterého se 
účastnili nejen strécové a tety ze společenství stréca Zavadila, ale i ostatní občané. Celá 
akce začala příjezdem stréců a tet ke Kulturnímu centru, kde se konalo promítání 
historických prezentací, vystupovali žáci a učitelé Základní umělecké školy a závěrem 
zazpíval pár písní Láďa Kerndl. 
  

Nyní již pár informací k aktuálnímu dění. Pomalu končí pokládání elektrického kabelu 
do země v některých částech obce. Tímto prozatím tato akce firmy E.ON končí. V brzké 
době bude také dokončeno předláždění chodníků v místech, kde je nová zámková dlažba 
a začne se chystat budování nového chodníku na ulici Ježkov. Chodník bude na této 
ulici vybudován po obou stranách ulice a následně se upraví také veřejná zeleň. Chtěl 
bych poděkovat firmě pana Smištíka za rychlou a kvalitní práci při instalaci nového 
veřejného osvětlení. Neekonomické výbojky z minulého století byly nahrazeny novým 
osvětlením, které osvětluje pouze chodník a nevytváří světelný smog. Tímto jsme se 
přiblížili standardům Evropské unie. 
 

A co bude s ulicí Pavlíkovou, která je nyní skoro neschůdná? Na tuto akci máme 
zpracován projekt včetně stavebního povolení. Vše se připravovalo s tím, že v jarních 
měsících bude vypsán dotační titul na výstavbu chodníků s dotací do výše 80 %.  Zatím 
k tomu však nedošlo a nezbývá nám než čekat. Musíme počítat také s variantou, že 
dotace nebude vypsána vůbec. Pak by bylo nutné začít s postupnou rekonstrukcí 
chodníku z vlastních finančních prostředků obce.  
 

Do podzimních měsíců se nám snad podaří vybudovat přechody pro chodce na ulici 
Komenského a Ježkov. Vše pro jejich vybudování je již dávno nakoupené, ale prozatím 
nemáme stavební povolení.  
 

Z důvodu zpoždění prací ze strany firmy SEKV, která nám opožděně připojila veřejné 
osvětlení, došlo také ke zpoždění výměny veřejného rozhlasu. Tímto se omlouvám všem 
občanům, kterým nebyl po delší dobu umožněn poslech zpráv z místního rozhlasu. 
 

Po získání stavebního povolení konečně začala výstavba bytů pro seniory na ulici 
Syrovická. Do konce září se předpokládá její ukončení a někteří naši důchodci se mohou 
těšit na nové bydlení.  
 

V současné době probíhá výstavba nového rybníka s mokřadem nad Spáleným mlýnem 
a obnova prameniště Lejtny. V obou případech jde především o zadržení vody v krajině, 
neboť, dle mého názoru, bude právě nedostatek vody v budoucnu velký problém. 
 

Již delší dobu uvažuji o rozmístění několika hracích prvků na hrázi rybníka Štikovec 
v Tikovicích. V měsíci červenci budou nové hrací prvky rozmístěny na březích kolem 
této vodní nádrže. Myslím, že to uvítají všechny maminky s dětmi, které v současné 
době tuto lokalitu hodně využívají. Postupně dojde i k opravě stávajících dětských hřišť. 
  

Na závěr Vám všem přeji krásné letní dny, hezkou dovolenou a dětem pohodové 
prázdniny. A nezapomeňte, že 9. srpna 2014 proběhne v parku u škol 2. ročník Letního 
hraní, na který Vás tímto srdečně zvu. 

 
 

Josef Brabenec 
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Blahopřejeme našim jubilantům 
 

 

V měsících dubnu až červnu 2014 se dožili významného životního 
jubilea:  
 

70            
 
Jaromíra Salačová, Tikovická 27                     
Jana Párová, Zahradní 5                        
Marta Kubíková, Komenského 25                               
Milena Pehalová, Komenského 33                   
František Krejčíř, Divadelní 17                           
Vladimír Zeman, Pavlíkova 25 
Irena Floriánová, Komenského 19 
 
 

80 
 
Stanislava Štercová, Brněnská 28 
Jan Šterc, Brněnská 28      
Anna Pešková, Komenského 11 
Marie Polcarová, Ořechovičská 27 
Ludmila Cimrmanová, Výhon 19   
 
 
 
 
 
Obec Ořechov přeje našim  
milým spoluobčanům hodně  
zdraví, štěstí a spokojenosti.  
 
 
 

90 
 
Růžena Novotná, Ulička 10 
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IInnffoorrmmaaccee  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu    
 

Žádáme rodiče, kteří mají trvalý pobyt v naší obci, aby na Obecním úřadě Ořechov 
nahlásili nově narozené děti předložením jejich rodného listu. Tato povinnost je 
platná od 1. ledna 2014. 
 
Žádáme cizí státní příslušníky, kteří jsou nově přihlášeni k trvalému pobytu v naší 
obci, aby tuto skutečnost oznámili Obecnímu úřadu Ořechov předložením průkazu          
o povolení k pobytu. 
 
Volby do zastupitelstev obcí se konají dne ve dnech 10. a 11. října 2014. 

 
TŘÍDĚNÍ BATERIÍ  
 
ECOCHEESE je unikátní projekt společnosti ECOBAT, jehož základní myšlenkou je, 
aby se třídění vybitých baterií, stejně jako třídění plastů a papíru, stalo součástí 
moderního životního stylu každého z nás. Jen tak může ČR dosáhnout cílů EU, které 
jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí. 
 

Projekt, jenž byl odstartován na jaře roku 2011, se v první fázi zaměřil na propagaci 
třídění baterií v českých domácnostech. Tento moderní a estetický nástroj třídění 
přenosných baterií během prvního roku získal nejen prestižní ocenění v soutěži Metro 
Zlatá pecka 2011 v kategorii obalových designů, ale k dnešnímu dni i více než 100.000 
zájemců.  
 

Třídit baterie je snadné. Ve své domácnosti k tomu můžete využít krabičku 
ECOCHEESE, která se hodí do každého interiéru. Na výběr je hned několik barevných 
variant. Zájemci si zdarma mohou krabičku ECOCHEESE vyzvednout na Obecním 
úřadě v Ořechově. 
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IInnffoorrmmaaccee  oo  rreeccyykklloovváánníí  ooddppaaddůů  

 

 

 
EKOLAMP UČÍ DĚTI TŘÍDIT ODPAD 
 
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí 
odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního 
prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program 
RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP, 
ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více než 3200 
škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat 
odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu. 
 

Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první 
republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat 
o krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací a 
zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme 
si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice            
a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční 
zářivkou?  
 
NA EKOLOGII HRAVĚ 
 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá kolektivní 
systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV.            
Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet 
si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše 
chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí 
své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví. 
Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se nebudete.  
 

Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru 
zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, 
ale jelikož obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně 
do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s 
elektrem, na městských úřadech a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří 
použít více než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě.  
 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz. 
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Obrazový katalog zkomplikuje život zlodějům 
 

Kdy jste naposledy zažili zpoždění vlaku nebo dokonce výluku na trati způsobené 
zloději, kteří ukradli šrouby z kolejí nebo kabel vedoucí k signalizačnímu zařízení?  
Pro Správu železniční dopravní cesty je to bohužel celkem běžná situace. Zloději 
způsobí každoročně mnohamilionové škody, za svou kořist přitom dostanou často jen 
pár stokorun. 
Proto železničáři nedávno vydali metodickou pomůcku, která umožňuje sběrnám 
surovin kradené věci poznat a odmítnout, kontrolním orgánům pak případně usvědčit 
personál výkupny z podílu na trestné činnosti. 
 

Spotřebiče nepatří do sběren surovin 
 

Tato metodická pomůcka se teď podstatně rozšířila. Vznikl z ní rozsáhlý obrazový 
katalog, který obsahuje také popis částí vysloužilých spotřebičů, které se do sběrných 
surovin rovněž často dostanou. Podle zákona tam přitom nemají co dělat. 
Vysloužilé elektro patří na sběrná místa, odkud putují k ekologickému zpracování. Jen 
tak je možné zajistit, že budou zrecyklovány a k dalšímu zpracování se dostanou 
všechny využitelné materiály, nejen ty, které se dají nejlépe zpeněžit. Nejpodstatnější 
ale je, aby byly odborně zlikvidovány všechny škodlivé látky, které mohou významně 
poškodit životní prostředí. Typickým příkladem jsou freony používané v minulosti 
v chladicím systému lednic i jako součást jejich izolace. 
Obrazový katalog připravil Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. (IURMO). 
Postupně jej distribuuje všem subjektům, které mají oprávnění sběrny surovin 
kontrolovat. 
Kromě Policie ČR a městských policistů jsou to Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) a Česká obchodní inspekce (ČOI), ale také jednotlivé obce.  
 

Půlka pokuty do obecní pokladny 
 

Vybaveni obrazovým katalogem budou kontroloři přesně vědět, co ve sběrnách hledat. 
Pro obce navíc ve spolupráci s ČIŽP, ČOI a Policií ČR vznikla metodika, která bude 
dávat návod k zefektivnění kontrol výkupen.  Pro obce je bezesporu zajímavé, že když 
předají svá zjištění inspektorům oprávněným udělit pokutu a ta bude skutečně 
vyměřena, půjde z ní polovina do obecní pokladny.  
Obrazový katalog obsahuje kromě dokumentace částí železniční dopravní infrastruktury 
a elektrospotřebičů i specifikace jednotlivých částí nejčastěji rozkrádaného mobiliáře 
měst a obcí nebo příslušenství silničních tahů. Daty o nich přispěl Svaz měst a obcí ČR   
a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Část věnovanou spotřebičům pomohl připravit            
i kolektivní systém ELEKTROWIN zabývající se zpětným odběrem a recyklací 
vysloužilých spotřebičů jíž devátým rokem.  
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ŠŠkkoollyy  
              

     Základní škola a Mateřská škola Ořechov,                              
     okr. Brno – venkov, příspěvková organizace  
      
 

 
VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 
 
 

Výsledky testování ZŠ a MŠ Ořechov 
 
Ověřování výsledků vzdělávání žáků 4. a 8. ročníků provedla ČŠI ve dnech            
19. 5. – 6. 6. 2014. Do šetření bylo zařazeno 305 základních škol ČR. Školy byly 
vybírány podle zřizovatele, sídla, velikosti. 
 

Testovanými oblastmi byly Člověk a jeho svět (4. ročníky ZŠ), přírodovědná gramotnost        
(8. ročník) a jazyková gramotnost – anglický jazyk (8. ročník). 
 

Výsledky testování poskytují žákům, učitelům i rodičům informace o tom, nakolik 
jednotliví žáci plní požadavky minimálního standardu znalostí a dovedností. 
 
Přiložené grafy shrnují procentuální úspěšnost žáků naší školy.  
 
Modrý sloupec - 4. a 8. ročníky ZŠ Ořechov 
 
Žlutý sloupec – celkové výsledky všech testovaných škol. 
 
 
Člověk a jeho svět – 4. Ročníky 
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Anglický jazyk – 8. ročník 
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Přírodovědná gramotnost – 8. ročník 

 

V rámci testování vyplňovali žáci také speciální dotazníky. Z nich mimo jiné vyplynulo, 
že pětina žáků 8. ročníků a třetina žáků 4. ročníků základních škol nemá ambici 
zlepšovat svoje vzdělávací výsledky. 
 

Mgr. Ivana Šmídová 
ředitelka školy 

 
Zdroj: www.niques.cz (Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy) 
 
 
Pasování prvňáčků na čtenáře 
  
Středeční 18. červen nebyl pro 42 prvňáčků ZŠ Ořechov obyčejným dnem. V 16 hodin 
je v obecním sále čekalo slavnostní Pasování na čtenáře. Všichni se moc těšili a na tento 
krásný okamžik se také pečlivě připravovali. 
 

Prvňáčky slavnostně pasoval pan starosta Josef Brabenec a paní ředitelka Ivana 
Šmídová. Děti si pod vedením třídních učitelek připravily krátký program básniček         
a písniček. Při promítání fotek jsme všichni společně zavzpomínali na uplynulý školní 
rok. 
 

Držíme našim prvňáčkům palce i do dalších ročníků. Přejeme jim, ať mají stále chuť            
a touhu objevovat, zkoumat a osvojovat si nové dovednosti… 

 
Mgr. Karolína Sklenářová  

třídní učitelka 1. A 
 

Mgr. Markéta Tichá 
třídní učitelka 1.B 
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Památník Lidice 

Naše škola pořádala letos poprvé pro žáky 8. a 9. třídy exkurzi do Památníku v Lidicích. 
Od vypálení Lidic uplynulo letos v červnu 72 let, o okolnostech, které k tomu vedly, 
jsme se učili ve škole. Ale vidět to místo na vlastní oči je něco jiného. 4. června ráno 
vyrazil autobus plný rozesmátých dětí směrem do Lidic. Smích mnohé po příjezdu do 
Památníku přešel. 
 

Nejlepší bude nechat promluvit o svých dojmech samotné žáky: 
 

„Mám-li mluvit sama za sebe, znovu už bych se na to místo nevrátila. Události týkající 
se holocaustu a druhé světové války špatně snáším, a přesto jsem cítila povinnost jet se 
do Lidic podívat. Kdyby mi neřekli, že jsme v Lidicích, nepoznala bych to. Bylo tam 
opravdu krásně, počasí také nádherné. Jakmile jsme vstoupili do muzea, ztratila jsem 
veškerou energii a dobrou náladu. Velice brzy jsem si uvědomila, co všechno museli 
lidé tehdy prožít – ten zmatek, strach, paniku a tu „falešnou“ naději, že to vše je jen 
omyl a že všechno dobře dopadne.“ 

Gábina Klčová, 9. A 
 

„V muzeu nás čekala velmi působivě připravená audiovizuální expozice lidické tragédie. 
Řeknu vám, já se nikdy nedostala do „deprese“ tak rychle. Viděli jsme vystavené fotky   
a informace o lidických obyvatelích, fotka mužů před smrtí a po jejich popravě. Slyšeli 
jsme namluvené dopisy lidických dětí, ve kterých prosí o jídlo a oblečení. Určitě je 
psaly s vírou, že se vrátí domů, shledají se se svými blízkými a budou žít „normální 
život.“ Další den po napsání dopisů šly na smrt. Viděla a slyšela jsem video 
s autentickými proslovy fašistických představitelů o méněcennosti českého národa, který 
bude určen k vysídlení nebo likvidaci. Najednou se ve mně probudila obrovská vlna 
patriotismu a chtělo se mi nadávat a vést diskuse o všem, s čím nesouhlasím a co bylo 
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podle mě v historii „špatně“. Teď už samozřejmě nic nezměním, a tak můžu jen doufat, 
že se lidé z příšerných tragédií, jako bylo vypálení Lidic, poučí.“ 
 

Pavlína Šustrová, 9. A 
 

„ Na této exkurzi se mi líbilo, že se můžeme s minulostí (i když ty události byly hrozné) 
seznámit alespoň částečně na vlastní oči a že se o tom neučíme jen z knížek. Muzeum 
bylo asi nejhorším zážitkem – bylo mi z toho až špatně – fotky, dopisy, vzpomínky 
pamětníků, těch několik předmětů, které se z Lidic zachovaly. Bylo mi líto, že ti lidé 
museli prožít něco tak hrozného. Ale je dobře, že jsme se tam jeli podívat. Odjížděli 
jsme se smíšenými pocity. Na jedné straně pěkný výlet, krásné počasí, na druhé straně ty 
strašné události, o kterých jsme se dozvěděli. Mnozí z nás byli otřeseni. Ale to je taky 
dobře. Alespoň je vidět, že nejsme jen ty „necitlivé pubertální děti.“ 
 

Zuzana Trčková, 8. A 
 

Okrskové kolo ve vybíjené  
 

V úterý 6. května se na našem multifunkčním hřišti uskutečnilo okrskové kolo            
ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd.               
                                                                                                                                                           
V kategorii dívek se zúčastnila tři družstva: Moravany, Syrovice a Ořechov. Naše 
děvčata zvítězila a postoupila do okresního kola, kde obsadila hezké čtvrté místo. 
 

V otevřené kategorii bojovalo ve dvou skupinách šest družstev: Moravany, Střelice, 
Rajhrad, Syrovice, Želešice, Ořechov. 
  

Našim hochům se podařilo následovat děvčata. Po vyrovnaném boji doma vyhráli           
a v okresním kole obsadili páté místo. 
 

Všem žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 
 

Ivana Šmídová – vychovatelka ŠD 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ – Rožnov pod Radhoštěm 
18. 5. – 23. 5. 2014 
 
Účastníci:  
žáci 4. A – paní uč. Helena Škondrová, žáci 4. B – paní uč. Karin Soukalová,        
žáci 5. A – paní uč. Jana Schořová, žáci 5. B – paní uč. Barbora Stránská  
a zdravotnice Ivana Šmídová. 
 
V neděli 18. května jsme vyrazili do Rožnova pod Radhoštěm do Penzionu Vinium. 
Po tříhodinové cestě jsme se ubytovali, hned jsme dostali najíst (výborný oběd), 
prozkoumali jsme okolí, zahráli si nějaké hry. Svítilo příjemně sluníčko. Tedy výsledný 
dojem z prvního dne byl výborný. 
 
Další dny probíhaly téměř podobně. Dopoledne jsme se učili (matematiku, český jazyk, 
přírodovědu) a odpoledne jsme vyráželi na různě zajímavé výlety. Samozřejmě jsme 
navštívili Valašské přírodní muzeum, kde jsme si prohlédli kovárnu, mlýn a různé 
starobylé stroje. Také jsme neopomněli prohlídku Valašské dědiny, která je součástí 
Valašského přírodního muzea. Tam jsme obdivovali dřevěný větrný mlýn, prohlédli 
jsme si malé dřevěné chaloupky, ale také školu z konce 19. století, kde jsme se 
dozvěděli, jak se v té době vyučovalo a třeba jaké se používaly tresty na nehodné žáky. 
Jedno odpoledne jsme se vydali do místní výrobny svíček, tzv. svíčkárny (UNIPAR), 
kde si každý mohl vyrobit (nabarvit) svoji svíčku. 
 
Uprostřed týdne jsme měli naplánovaný celodenní výlet do Technického muzea Tatra 
Kopřivnice a do Štramberku se známou rozhlednou – Štramberskou trúbou, 
štramberským náměstíčkem, ale velkým zážitkem byla návštěva Mini Zoo 
s cizokrajnými zvířaty. Po cestě zpět jsme se ještě zastavili u skokanských můstků ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. 
 
Každý začátek má svůj konec. A tak i naše ŠKOLA V PŘÍRODĚ. 

Téměř všichni ze zúčastněných se shodli, že to tam bylo bezva, že nám pobyt rychle 
utekl, ale také jsme si přiznali, že by tam někteří ještě zůstali a někteří se už těšili moc 
domů. 

Ale to tak bývá… 

Mgr. Barbora Stránská  
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Krásné a pohodové prázdniny přeje ZŠ a MŠ Ořechov 
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Vážení občané, 
 
dovolte mi, abych Vás informoval o dění v Základní umělecké škole Ořechov 
s pobočkou v Modřicích a odloučeném pracovišti v Syrovicích ve druhém pololetí 
školního roku 2013/2014. Průběh výuky byl protkán množstvím vystoupení jak 
soutěžního, tak i společenského a reprezentačního charakteru, že čas opět nabral rychlé 
tempo a došli jsme kvapem k závěru školního roku. 
 

Nebudu zmiňovat periodicky se opakující interní akce, které slouží žákům k ověřování 
jejich dovedností hudebního, výtvarného, tanečního či literárně - dramatického projevu 
jako jsou žákovské večírky, několik samostatných recitálů nejzdatnějších žáků 
hudebního oboru, absolventská vystoupení 22 žáků, průběžné a stále aktualizované 
výstavy prací žáků výtvarného oboru či již zavedená vystoupení literárně - dramatického 
oboru v obecní knihovně Kulturního centra Ořechov. Jak tedy šel náš školní čas. 
 

V měsíci únoru se konala soutěžní přehlídka uměleckých aktivit dětí a mládeže do 21 
let Jihomoravského kraje Brněnský vrabeček, kde se žákyně Tatiana Lvovská            
v kategorii Zpěvačky s vlastním doprovodem umístila na krásném 1. místě. 
Žáci hudebního oboru Jindřich Skalický a Patrik Cupal - studijní zaměření Hra na 
trubku, byli na základě úspěšného vykonání talentových zkoušek přijati ke studiu na 
Konzervatoři v Brně. Žákyně výtvarného oboru Mária Sixtová vykonala zdárně 
talentové zkoušky a je přijata ke studiu na Střední škole umění a designu, stylu a módy 
na Husově ulici v Brně. Velmi nás potěšilo ještě přijetí Tatiany Lvovské na Konzervatoř 
Jaroslava Ježka v Praze do oboru muzikálového herectví. Plníme tak jeden z hlavních 
cílů základního uměleckého vzdělávání, kterým je příprava žáků ke studiu na vyšších 
školách uměleckého zaměření. 
 

V měsíci březnu jsme byli organizátory Okresního kola ve Hře na smyčcové nástroje 
žáků okresu Brno-venkov. Našim cílem bylo vytvořit na pobočce v Modřicích důstojné 
a i vlastní atmosférou vlídné a motivující muzikantské prostředí soutěžícím žákům. Do 
krajského kola nám postoupilo komorní duo - houslistky  Petra Jedličková a Vladislava 
Frantová, kde žákyně následně obsadily 2. místo. 
 

V témže měsíci zmíním ještě náš hudební příspěvek k oslavě 10. výročí vzniku 
občanského sdružení - chráněné dílny V růžovém sadu u našich sousedů z přízemí 
budovy Kulturního centra Ořechov. Přítomnost náměstka hejtmana Jihomoravského 
kraje a senátora pana inženýra Stanislava Juránka a dalších vzácných hostů zvýraznila 
skutečnost, že toto sdružení vykonává nesmírně důležitou a významnou činnost, která, 
aniž si to mnohdy uvědomujeme, rozhoduje významně i o lidských osudech. Vedení 
dílny v čele s p. Bc. V. Procházkou patří za to i na tomto místě veliké poděkování a úcta 
nás všech. 
V neděli 16. března se v obecním sále Kulturního centra Ořechov a koncertním sále 
ZUŠ na Benešově 271 v Modřicích konal již třetí společný koncert žáků ZUŠ Ořechov   

 
      Základní umělecká škola v Ořechově 
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a Musikschule Hohenau an der March z Dolního Rakouska. Rádi jsme přivítali mladé 
muzikanty ze sousedního státu. Atmosféra byla velmi příjemná i díky hojné návštěvě 
Vás, občanů Ořechova a Modřic. Velmi nás potěšila návštěva pana starosty Josefa 
Brabence a pana místostarosty Tomáše Dudíka, pana starosty města Hohenau an der 
March H. Freitaga s manželkou, pana starosty inženýra J. Šišky a paní místostarostky 
inženýrky H. Chybíkové. V Modřicích jsme přivítali i paní PhDr. Leu Hanákovou 
z odboru školství našeho zřizovatele Jihomoravského kraje. Nesmírně si vážím 
skutečnosti, že prostřednictvím našeho společného muzicírování došlo i k neformálnímu 
setkání představitelů samospráv. Škola dostala pozvání na reciproční hudební společné 
vystoupení 9. května 2014 v atriu městského sálu v Hohenau an der March, kde jsme 
byli pozváni ke koncertu při příležitosti Dne rakouských hudebních škol.  
 

Měsíc duben 
 

Petr Vaňáček, žák Literárně dramatického oboru krajské přehlídky LDO - byl ve III. 
kategorii Slovesný projev přednesový  velmi úspěšný a postoupil do ústředního kola 
této soutěže uměleckých škol, kde získal Čestné uznání. 
12. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2014.  
Žákyně Hudebního oboru ze třídy uč. MgA. Jany Šmídové Veronika Obdržálková 
obsadila III. místo v oboru Hra na klavír - II. kategorie a Barbora Machová Čestné 
uznání v oboru Hra na klavír - II. kategorie. 
Školní dechová kapela Taškaříci prošla křest ohněm v krajském kole Soutěže žáků 
ZUŠ ve Hře dechových orchestrů konaném ve Veselí nad Moravou a získala Čestné 
uznání v kategorii I.A. 
 

V měsíci květnu chci vyzvednout reciproční vystoupení žáků školy, kteří vzorně 
reprezentovali naši školu, obec Ořechov a město Modřice v Dolním Rakousku ve městě 
Hohenau v rámci Dne rakouských hudebních škol. Velmi nás potěšila osobní účast 
našich obou starostů pánů J. Brabence a Ing, J. Šišky, pana místostarosty T. Dudíka        
a paní místostarostky Ing. H. Chybíkové. Přijali pozvání rakouské strany, našli čas a 
vážili cestu do Rakouska. Proběhlo tam i neformální setkání mezi 4 starosty, 
místostarosty na obou stranách ve velmi příjemném duchu. Obec Ořechov nám poskytla 
následně účelovou dotaci 10 000 Kč na příhraniční spolupráci a reprezentaci školy, 
kterou pokryjeme náklady na cestu. Děkujeme. 
 

Měsíc červen byl pro nás významný oslavou a vzdáním díku spojeného 
s pojmenováním ulice na Zavadilovu po zakládajícím řediteli školy panu Rudolfu 
Zavadilovi st. a řediteli školy panu profesorovi Rudolfu Zavadilovi ml. k jeho 
nedožitým osmdesátým narozeninám. Na koncertu vystoupili jak žáci a učitelé školy, 
tak i zpěvák Laďa Kerndl se svým recitálem. Děkujeme vedení obce Ořechov za 
realizaci pro naši školu velmi významné myšlenky a podporu i této akce. 
 

Posledním významným počinem byla i účast žáků školy na koncertech, které proběhly 
v rámci V. ročníku festivalu Mozartovy děti. Tento ročník byl svou koncepcí jedinečný 
a měl značnou publicitu v médiích. Naši školu reprezentovalo flétnové a klarinetové 
kvarteto vystoupením na Náměstí Svobody v Brně a v rámci závěrečného koncertu 
festivalu Mozartovy děti rozšířila řady orchestru Filharmonie Brno žákyně školy 
flétnistka Klára Jírová. 
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Při této příležitosti chci poděkovat Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Ořechov za 
výraznou podporu a skvělou spolupráci, se kterou se nám daří uskutečňovat naše záměry 
a plnit cíle, které jsme si předsevzali.  
 

S přáním příjemného letního času se loučí  
 

Mgr. Petr Křivánek,  
ředitel Základní umělecké školy, Ořechov, 

okres Brno-venkov 
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KKuullttuurraa  
  

OOBBEECCNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNAA  IINNFFOORRMMUUJJEE  
 
Milí čtenáři, 
 

ráda bych zde poděkovala své předchůdkyni, paní Leoně Steingartové, která se s láskou 
a péčí věnovala několik let rozvoji a rozšiřování knihovny a doufám, že i nadále bude 
ořechovská knihovna patřit mezi nejaktivnější a nejživější knihovny v okolí. Chtěla 
bych navázat na práci předchozích knihovnic, dále v ní pokračovat a doufám, že se budu 
takovou knihovnicí, jakou tato knihovna potřebuje. 
 

V dubnu jsme využili možnosti zapojit se do projektu „Česká knihovna“, který 
umožňuje středním a velkým knihovnám čerpat peníze na nákup předem vybraných, 
nových knih. V průběhu roku, jak budou knihy od nakladatelů postupně přicházet, se 
naše knihovna rozroste o více než dvě desítky zajímavých knih. Ve stejném měsíci 
získala knihovna neobvykle velký knižní dar, který ji obohatil o padesát nových knih, 
které si brzy našly své čtenáře. 
 

Během měsíce května a června ozdobila obecní knihovnu výstava „Jarní keramika“         
z Dílny Ořech. Na její vernisáž dorazilo více než sedm desítek hostů a upřímně doufám, 
že i další ročníky budou hojně navštívené. Výrobky čtyřiceti dětí obdivovali v průběhu 
téměř čtyř týdnů nejen rodiče a příbuzní, ale všichni čtenáři ořechovské knihovny a také 
děti z mateřské školky a ze základní školy. 
 

O prázdninách knihovnu čeká revize naučné literatury, kdy se z knihovního fondu vyřadí 
zastaralé a nečtené knihy a ty budou po odepsání z katalogu nabídnuty ořechovským 
obyvatelům k rozebrání. Vyřazené knihy se budeme snažit nahradit především knihami, 
které můžeme získat darem z kuřimské knihovny a také nákupy. 
 

Letní měsíce bych také ráda využila k tomu, abych připravila výukové programy pro 
mateřskou a základní školu, jejichž úkolem je přitáhnout děti a mládež do knihovny a 
ukázat jim nejen to, že kniha není nepřítel, nýbrž kamarád, který je bude provázet 
světem pohádek a poutavých příběhů, ale také ponaučením a věděním. 
 

Dospělým čtenářům a přátelům knihovny můžeme nabídnout nejen pokračování            
v cestovatelských přednáškách (19. května jsme díky Bc. Blance Odutové, vedoucí 
Městské knihovny v Ivančicích navštívili Nepál a na podzim se budeme moci podívat do 
Lýbie), ale také literární večery s manžely Walletzkými (21. října se uskuteční „čtení“ 
věnované dílu Jana Nerudy). 
 

O letních prázdninách bude knihovna uzavřena  
ve dnech 7. - 11. července 2014 a také 28. a 29. srpna 2014. 

  
 

Mgr. Zdeňka Špryncová 
 knihovnice 
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Virtuální univerzita 3. věku 
 
V květnu úspěšně ukončilo deset studentů letní semestr Virtuální univerzity třetího věku 
věnovaný Tradiční čínské medicíně v naší zahrádce. Díky dobré spolupráci s garanty      
z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se nám podařilo 
na další semestr zajistit hned dva výukové programy (Dějiny odívání I. a Pěstování        
a využití jedlých a léčivých hub), z nichž si po zhlédnutí prvních dílů mohou studenti 
vybrat ten, kterému se budeme společně zimní semestr věnovat. 
 
Zimní semestr začneme na přelomu září a října společně čtvrtečním setkáním            
v knihovně, kde se nejen seznámíme s novinkami, které pro nás Provozně ekonomická 
fakulta České zemědělské univerzity v Praze připravila, ale také si popovídáme o tom, 
jak se našim studentům studuje a co dalšího by pro ně Konzultační středisko mohlo 
učinit. 
 

Zcela novým projektem, který vypisuje stejná fakulta, je od září 2014 program 
celoživotního vzdělání určený široké veřejnosti (18+) nazvaný „Virtuální Univerzita 
volného času“. Organizace přednášek bude možná dvěma způsoby – jednak ve 
střediscích (tzn. v Obecní knihovně) nebo individuálně, plně virtuální formou. Další 
informace budeme zveřejňovat postupně. 
 

Zveme všechny zájemce, kteří by měli zájem se do programů přihlásit, nechť tak učiní 
do konce srpna, aby bylo možné studium v září zahájit. Na všechny z Vás se těším! 

         
 Mgr. Zdeňka Špryncová 

knihovnice 
 

SSppoollkkyy  
  

ČČEESSKKÝÝ  ZZAAHHRRÁÁDDKKÁÁŘŘSSKKÝÝ  SSVVAAZZ  OOŘŘEECCHHOOVV  
  
Svaz zahrádkářů ve spolupráci s ořechovskými vinaři uspořádali 20. dubna 2014 
čtyřicátou devátou výstavu vína spojenou s ochutnáváním vína a občerstvením.            
K  pěknému posezení u vína zahrála cimbálová muzika Broňky Schoříkové se zpěvákem 
J. Kovaříkem. Výstava vína proběhla ke všeobecné spokojenosti účastníků i pořadatelů. 
V roce 2015 nás čeká jubilejní, již 50. ročník této výstavy. 
 

Jako každý rok, také letos, uspořádá ČSZ Ořechov v měsíci září zájezd. Datum a místo 
zájezdu bude občanům Ořechova oznámeno místním rozhlasem. Na podzim také 
uspořádáme výstavu ovoce a zeleniny a bude probíhat moštování. Termín zahájení 
moštování bude záviset na sklizni ovoce, což může být v měsíci září. O všech 
zmiňovaných akcích budeme občany informovat místním rozhlasem.  
 

Josef Němeček 
za ČSZ Ořechov 
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            ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  OORRGGAANNIIZZAACCEE  ČČSSVV  VV  OOŘŘEECCHHOOVVĚĚ  
    

 

 

Kurz chovu matek na Pokusném včelíně Kývalka.  
 
I v letošním roce pokračuje ZO ČSV v Ořechově v organizování vzdělávacích akcí pro 
své členy. Plníme tak jeden ze základních úkolů Českého svazu včelařů, kterým je péče 
o zvyšování odborných znalostí svých členů. Význam vzdělávání včelařů je podtrhnut    
i finanční podporou vzdělávání včelařů, kterou stát poskytuje podle Vládního nařízení    
č. 197 z roku 2005.   
 

V souladu s usnesením VČS ZO Ořechov ze dne 9. března tohoto roku jsme v sobotu 
31. května uspořádali kurz chovu matek. Kurz navazoval na přednášku o šlechtění včel, 
kterou jsme si vyslechli od inženýra Veverky na letošní Včelařské besedě v restauraci            
U Rybníčka v lednu tohoto roku. O kurz byl velký zájem, o čemž svědčí účast našich 
členů (v počtu 37) a dalších příznivců.  
 

Pravidelná obměna matek kvalitním chovným materiálem je základním předpokladem 
úspěšného a zdravého chovu včelstev. Dnes je již nemyslitelné ponechat starost            
o rozmnožování jen včelám samotným. Chceme-li zajistit zdravá a silná včelstva, je 
bezpodmínečně nutné v užitkových chovech měnit matku jeden krát za dva roky, a to 
kvalitními matkami z vlastního chovu nebo z uznaných šlechtitelských            
a rozmnožovacích chovů. Naštěstí máme v  okolí  několik  špičkových chovatelských 
stanic,  kde se provádí náročné šlechtění a  rozmnožování kvalitních matek, které jsou 
zárukou vysokých medných výnosů a zdravých, odolných a mírných včelstev.  
 

Cílevědomá obměna matek patří k nejnáročnějším a nejrizikovějším včelařským 
úkonům. Včelař musí znát nejen teorii, ale musí zvládnout i prakticky technické úkony, 
přihlížet k zákonitostem života včelstev a brát v úvahu i klimatické podmínky, které 
někdy dokážou odchov matek pořádně zkomplikovat. Nepovedená výměna matky 
dovede včelaři nejenže zkomplikovat život, ale stojí ho i značné finanční prostředky.   
 
Proto jsme požádali o vedení kurzu zkušeného včelařského odborníka přítele inženýra 
Oldřicha Veverku, vedoucího Pokusného včelínu Kývalka Výzkumného ústavu 
včelařského, který má v katastru obce Ořechov, konkrétně v údolí Bobravy, umístěna 
svá včelstva a je tak jako člen ČSV v naší  ZO registrován. Vyslechli jsme již několik 
jeho přednášek a vždy jsme byli s jejich odbornou i pedagogickou úrovni velmi 
spokojeni. Také tentokrát nás nezklamal. Slyšeli jsme výklad technologických postupů 
souvisejících s chovem a výměnou matek a  řadu cenných praktických rad a fint,  jak se 
co nejlépe  vyvarovat zbytečných chyb. Vše bylo demonstrováno prakticky, od výběru 
včelstev k chovu přes přelarvování, tvorbu oplodňáčků, vytváření oddělků a smetenců, 
až po značení matek a jejich využití v chovu.  
 

Naši členové si měli možnost také hlavní úkony, jako přelarvování, tvorbu sérií            
a značení matek sami prakticky vyzkoušet.  
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Na závěr jsme měli možnost zakoupit objednané plemenivo, konkrétně padesát zralých  
matečníků, které si naši včelaři ještě týž den umístili na svých stanovištích do 
připravených oddělků.  
 

Akce se prostě vydařila. Nejen po stránce odborné, ale vyšlo nám i počasí a jako bonus 
jsme si odnesli i kvalitní chovný materiál. Není divu, že všichni naši členové odjížděli 
z Kývalky s pocity spokojenosti.  

 
MVDr. Bohumil Pantůček 
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TTJJ  SSOOKKOOLL  OOŘŘEECCHHOOVV  
 
Jarní sokolské setkání u mohyly M. R. Štefánika   
 
Konalo se 3. května 2014 na Bradle, den před výročím tragické Štefánikovy smrti. 
Každý rok se na tomto místě koná pietní slavnost a vzájemné setkání Čechů a Slováků. 
Jako zástupci TJ Sokola Ořechov jsme ke svému úkolu reprezentovat župu Jana 
Máchala na tomto setkání přistupovali zodpovědně a s nadšením a tak jsme se společně 
s ostatními členy župy vydali na cestu. Letošní předpověď počasí byla více než špatná, 
ale to nijak nenarušilo radostnou náladu při nastupování do autobusu a po celou dobu 
jízdy až na Košiariská, rodné obce Štefánika.  
 

Místní rodák, generál Milan Rastislav Štefánik stál u zrodu svobodného samostatného 
Československa. Byl synem evangelického faráře a narodil se 21. července 1880. 
Tragicky zemřel při návratu do vlasti dne 4. května 1919 při letecké havárii nad letištěm 
v Ivance pri Dunaji. Chudý chlapec, výborný student, astronom, člen Francouzské 
akademie věd, rytíř Čestné legie, spolupracovník Masarykův, organizátor 
československé armády – legií v Rusku, Francii, Itálii i Americe. Válečný pilot, 
diplomat, člověk s úžasným charismatem, první ministr obrany svobodného 
Československa. 
 

Muzeum na původní evangelické faře, kde Štefánikovi žili, se právě opravuje, a tak byla 
část exponátů a dokumentů přenesena do sousedního kostela – tam jsme se bohužel 
nedostali, poněvadž všichni včetně velkého množství členů policejní ochrany očekávali 
příjezd slovenského prezidenta s doprovodem. A tak jsme následně vyjeli pár kilometrů 
až nahoru na Bradlo, kde jsme si čekání na zahájení pietní slavnosti krátili prohlídkou 
mohyly. Jedná se o monumentální dílo architekta Dušana Jurkoviče. Sama mohyla je 
obrovská, jen nepatrně opracované balvany jako by dokazovaly pevnost a sílu. Na 
každém rohu mohyly se tyčí štíhlá věž asi dvanáct metrů vysoká. Z mohyly je úchvatný 
pohled na krásnou a nespoutanou přírodu Bílých Karpat. 
 

Konečně přijel slovenský prezident s průvodem a nastala přehlídka a řazení oddílů 
v dobových i současných uniformách včetně naší krojované čety se sokolskými prapory, 
folklorních skupin, různých spolků a zástupců významných kulturních, politických        
a společenských organizací. 
 

Slavnost byla zahájena slovenskou a českou hymnou – obě zněly dojemně a připomínaly 
nám, že nic neporušilo naše vzájemné bratrské vztahy. Po projevech a položením kytic 
byla slavnost ukončena. Vzhledem k nepříznivému počasí, kdy už vytrvale pršelo, bylo 
zrušeno původně plánované vystoupení folklorních skupin a krajových kapel. I přes 
nepřízeň počasí nás hřálo vědomí, že jsme se tu mohli opět setkat s našimi známými 
z Barákovy a Podlipného župy, dále ze Slovácké župy a ze slovenské župy Masarykovy. 
 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Strážnici, kde jsme absolvovali plavbu výletní lodí 
po Baťově kanálu doprovázenou vynikajícím a vtipným průvodním slovem, která byla 
dalším velkým zážitkem na naší cestě. 
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Poněvadž se počasí nezlepšilo a neustále foukal studený vítr, upustili jsme od prohlídky 
města a skanzenu a zvolili posezení v  útulné hospůdce, kde jsme měli možnost ochutnat 
výborné krajové speciality a zahřát se teplými nápoji. A pak už se kola autobusu otáčela 
směrem k domovu. Unavení a spokojení, ale především znovu ujištění, že sokolská 
rodina skutečně existuje! 
 

       Svatava Vašicová  
náčelnice T.J. Sokol Ořechov 
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Zpráva z oddílu stolního tenisu T. J. Sokol Ořechov 
 
Oddíl stolního tenisu měl v sezoně 2013/2014 dvě mužstva, která se zúčastnila 
okresních soutěží Brno - venkov.  
 
 „A“ mužstvo hrálo opět Okresní přebor I. třídy. Skončilo na 10. místě, čímž se podařilo 
udržet tuto soutěž i do další sezony. 
 
 „B“ mužstvo hrálo Okresní přebor IV. třídy a skončilo na druhém místě, ale to nestačilo 
na postup do vyšší soutěže. Doufáme, že v následující sezoně se nám to podaří. 
  
Tradičně jsme se zúčastnili 32. ročníku Vánočního turnaje T. J. Sokola Moravské 
Knínice, který byl z hlediska výsledků velice úspěšný. Jan Vaněk prohrál až ve finále    
a obsadil 2. místo. Společně se svým otcem Jaroslavem Vaňkem vyhráli turnaj            
ve čtyřhře a získali první místo. Byl to úspěch, protože turnaje se zúčastnili i hráči 
krajských soutěží z pozvaných oddílů Brna. 
  
Oddíl stolního tenisu má v současné době 11 členů. Tréninky probíhají v tělocvičně 
Základní školy a Mateřské školy Ořechov každý pátek od 18.00 do 20.00 hodin.  
 
Na podzim bychom chtěli uspořádat otevřený turnaj pro žáky základní školy a získat 
další děti pro tento sport.  

 
Mgr. Bronislav Šmíd – oddíl stolního tenisu 

T.J.Sokol Ořechov 
 

 
Informace o oddílu stolního tenisu rádi poskytnou:  
 
Jaroslav Vaněk – mobil: 728 180 641 
Bronislav Šmíd – mobil: 608 886 920  
 
 
Tělovýchovná jednota Sokol Ořechov přeje všem krásné léto, pohodu, odpočinek, hodně 
zdraví a životního optimismu a dětem pak hodně zážitků a zábavy po celé prázdniny. 
 
A v září se opět těšíme na společné setkávání ve cvičebních hodinách i výletech po celé 
republice.          
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MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  SSLLUUNNÍÍČČKKOO  
 
A je to tady! Období, na které se těší děti bez rozdílu věku. Léto už nám klepe na dveře, 
učitelé vypisují poslední vysvědčení, dětí balí kufry, s nimiž brzy vyrazí vstříc novým 
zážitkům. 
 

I jeden školní rok v našem mateřském centru se uzavírá. A co jsme všechno 
v uplynulých měsících stihly? Nebylo toho málo. Tradicí v jarním období je uspořádání 
kuličkiády, přičemž tento rok nám nejdříve nepřálo počasí, a poté datum kolidovalo 
s MS v hokeji. Ale i tak se akce, podle ohlasů zúčastněných, vydařila.  
 

Dále jsme děti vyvezly na několik výletů. Svezení motorovým vláčkem bylo obrovským 
dobrodružstvím naplánovaným u příležitosti dne dětí, také projížďka parníkem po 
Brněnské přehradě přišla v parných dnech vhod. Uskutečnila se také burza letního 
oblečení, jejíž výtěžek byl použit právě na spolufinancování uvedených výletů. 
Nezapomněly jsme ani na svátky jara – Velikonoce. Děti vyrobily krásné vajíčka            
a přání, které jsme pak roznesly všem důležitým institucím v naší obci. Vedení Sluníčka 
také zařídilo fotografování dětí, které proběhlo ve výborné uvolněné náladě, fotky jsou 
toho důkazem. Farská zahrada se stala místem upálení sluníčkové čarodějnice,  
ale také místem setkání současných i minulých členů Sluníčka. Moc příjemně strávené 
odpoledne plné jídla, smíchu a dobré nálady. 
 

A jak to bude dál? Řady v mateřském centru prořídnou. Do školkového stavu bylo 
pasováno pět dětí, tudíž vyzýváme všechny maminky malých sluníček, PŘIJĎTE ZA 
NÁMI!!! Provoz mateřského centra bude i v průběhu letních prázdnin, a to tradičně 
každou středu od 9 hodin. Bližší informace zjistíte na facebooku MC Sluníčko Ořechov. 
 

Těšíme se na vás  
Martina Hrdličková a Markéta Hloušková 
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PPřřííssppěěvvkkyy  oobbččaannůů  
 

Tour de Zavadil 2014 
 
Velkomoravská univerzita strécovsko tetínská vznikla příznačně v roce 1971, který 
vyjma této události světodějného rozměru moc dobrého nesliboval. Normalizace nabrala 
obrátky a nikým nežádané vysoké učení sázející na hudbu, umění a humor se jaksi 
vymklo době z kloubů. Jak stojí v naučném slovníku, po stěžejních dějinných událostech 
jako potopa světa či vynález střelného prachu, dění se navrátilo na Moravu v podobě 
nově vzniklé univerzity stréců a tetin. 
 

„Stréc představuje menší stupeň příbuznosti než bratr a v tom je jeho velikost,“ stojí v 
jubilejním almanachu 895–1995, který již názvem jasně vymezuje prastaré kořeny 
velkomoravského strécovství a tetinství. „Strécovství je nejstarší nová internacionála.“ 
Tedy: člověk člověku strécem. Nebo tetinou. 
 

Jednou z tradičních univerzitních akcí vycházející z hesla Ve zdravém těle zdravý duch 
aneb Zdravý dech nejen pro žestě je jednoetapový závod Tour de Zavadil konaný 
každoročně na počest stréca zakladatele Rudolfa Zavadila, který byl po odchodu za 
absolutní hudbou, jmenován rechtorem na furt. 
 

Závod má jasná pravidla. Především dojet, jak jen to půjde. Startuje se na povel „teď“, 
každý se odstartuje sám, neboť trať za nikoho taky nikdo neodšlape. Jede se na všem, co 
jezdí. I letos se zúčastnila pověstná strécovská mnohonohokoloběžka, která vždy 
vyvolává úžas. Když se v roce 1989 i koloběžkářům otevřely hranice všedních dní, 
vydal se strécovský tým silných lýtek do Rakous. Na celnici koloběžku nadšeně fotili     
a jeden místní znalec pravil: Das ist ein tschechischer bus. 
 

Letošní ročník na náročné trase Modřice–Ořechov kladl nelidské nároky nejen 
výškovými rozdíly trati, ale i úmorným vedrem. Životy a zdraví borců zachránily 
osvěžovny, kterých bylo na trati naštěstí dost. 
 

V Ořechově, kde před lety pan Rudolf Zavadil založil Lidovou školu umění (jeho syn, 
také Rudolf i Zavadil, založil v Brně přeslavnou univerzitu), se chystala velká sláva. 
Nová ořechovská ulice, jak rozhodnuto plebiscitem, bude pokřtěna na Zavadilovu. 
Vynořila se otázka: kterému ze Zavadilů vlastně ulice náleží? Odpověď zní: oběma! Již 
proto, že oba se jmenují stejně. Otec školu založil, syn pokračoval v jejím vedení. Syn, 
zakladatel nového vysokého učení, přijal mezi stréce otce – zakladatele ořechovské 
Lidušky (Lidové školy umění). Syn učinil z otce stréca, a sám se mu strécem stal. 
Osudový kruh strécovství se uzavřel. Ulice je vlastně Strécovská, třebaže se tak 
nejmenuje. Toho si byli všichni přítomní, včetně zástupu stréců a tetin plně vědomi. 
Dostavili se s obrovskó siló, na které stojí strécovská filozofie. 
 

Slavnostní odkrytí tabulky se jménem Zavadilova doprovodil mnohohlasný sbor pod 
vedením tetiny Dady Klementové se zmiňovanó už siló strécovství, tetinství a zvláště 
pak stréca rechtora Zavadila na furt. 
 

Následovala veselice s nabídkou do-uzovaných, ne douzovaných uzenin, piva, chleba a 
soli při všeobecné konverzaci místních s nemístními, přespolních s polními a vše 
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proběhlo krásně. Tomu všemu předcházel bohatý program. Žáci a žákyně místní školy 
přesvědčili, že umí hrát a zpívat tak, že učitelé na ně mohou být pyšní, stejně jako stréci 
Zavadilové, kteří jistě naslouchali odněkud z výšin, kam oko nedohlédne. Vystoupil také 
Laďa Kerndl s doprovodnou skupinou a hostem, věhlasným kytaristou a jazzmanem 
Milanem Kašubou. 
 

Slavný zpěvák, samozřejmě taky stréc, nejen zpíval, ale také všechny strécovsky 
pozdravil, osobně pak stréca Josefa Nečase, který mu v časech, kdy se zpívalo i česky, 
napsal hezké texty. A té nejpovolanější z rodiny Zavadilů věnoval tričko s historickým 
potiskem, snad jediným tak letitým univerzitním exemplářem. Předtím starosta 
Ořechova pan Josef Brabenec všechny pěkně uvítal a vyvolal nadšení sdělením, že do-
uzovaná uzenina a pivo dnes zdarma. 
 

Vystoupily také tři sestry, ne od Čechova, ale od Zavadilů, výborné a nadšené 
muzikantky, pokračovatelky tradice rodu. A docela na začátku, po dojezdu náročné Tour 
si všichni prohlédli místní muzeum: pěkné, zajímavé, výborně uspořádané. Jen ono 
samo stojí za výlet do Ořechova, pár kilometrů od Brna. 
 

A kdo zvítězil v letošním Tour de Zavadil? Všichni, kteří dojeli. Ať již na kole či třeba 
na hřbetu velblouda. A taky všichni, kteří u toho 7. června byli. 
 

Jaroslav Štěpaník 
 

 



28 

 

100 let od I. světové války (II. pokračování) 

V obecním archivu je uloženo album padlých 26 mužů z tehdejšího Ořechova. Na přání 
starosty Josefa Janka je zpracoval učitel Jan Lahoda, který vyučoval na škole 
v Ořechově. 
 

Nejsmutněji působí záznam dvou bratrů Kyselkových. Pro rodinu to byla nejkrutější 
daň, kterou si válka vybrala. Poslední záznam z jejich životů je uveden v albu na čtyřech 
stranách. 
 

Bohumil Kyselka 
 

Narozen 26. srpna 1890. Byl synem Františka Kyselky, 
ředitele zdejší obecné školy. Po zdejší obecné škole 
vykonal zkoušku přímo do 2. třídy gymnázia v Brně. 
Všechny třídy gymnázia vystudoval s vyznamenáním. 
Přitom studoval hudbu na Brněnské varhanické škole. Po 
gymnáziu vstoupil na univerzitu v Praze, kde studoval 
klasické řeči a filozofii. Přitom pokračoval ve studiu hudby 
a účastnil se horlivě života hudebního. Po druhém roce 
studií nastoupil prezenční vojenskou službu jako 
jednoroční dobrovolník zeměbranného pluku č. 12, načež 
pokračoval v přerušených univerzitních studiích. Mezitím 
vykonal s vyznamenáním zkoušku z hudby pro školy 
střední a ústavy učitelské. Měl absolutní hudební sluch. 
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Právě, když studia dokončil a připravoval se ke složení doktorátu filozofie, vypukla 
válka. Byl povolán v hodnosti praporčíka k 25. pluku zeměbrany v Kroměříži. Tam 
strávil cvičením nováčků dobu do 1. listopadu 1914, kdy byl pluk přeložen do Brna. Dne 
2. ledna 1915 odešel se svým oddílem na ruskou frontu. Při jedné bitvě s oddělením 
ruského vojska nedaleko města Gorlice v Haliči dne 17. února 1915 padl. Pochován je 
na vojenském hřbitově v Gladyszově. Byl svoboden. 
 
Jaroslav Kyselka 
 

Narozen 21. února 1892. Po zdejší obecné škole chodil do 
měšťanské školy při učitelském ústavu v Brně a pak do 
učitelského ústavu, který dokončil v roce 1913. Toho roku 
byl odveden a bylo mu povoleno odložit vojenskou službu. 
Ustanoven byl učitelem v Tikovicích. Hned při vypuknutí 
války byl povolán do školy pro jednoroční dobrovolníky 
v Brně. Pak sloužil u zeměbranného pluku č. 14. Koncem 
února 1915 byl pluk přeložen do Hallu v Tyrolích. 
V hodnosti kadeta byl poslán na ruské bojiště. Tam táhli 
údolím řeky Uže a dále ke Lvovu. Na těchto pochodech 
onemocněl cholerou a 4. července 1915 byl poslán na 
rekonvalescenci do Brna. Za několik dní propukl u něho 
silný tyfus, kterému podlehl 18. července 1915. Je pohřben 
na ústředním hřbitově v Brně. 

 
Svým žákům jsem vždy vyzdvihoval hrdinné chování našich občanů za bojů na frontě. 
Jeden hrdinský čin je uveden u Františka Ryšavého. Narodil se 27. ledna 1981 jako 
rolnický syn v domě č. 10. Na začátku války sloužil aktivně jako četař 8. pěšího pluku. 
Dne 12. října 1914 byl raněn do krku a ramene u Ravy-Ruske. Zemřel 24. října 1914 
v nemocnici svatého Lazara v Krakově. Z bojiště za neustálého ostřelování jej odnášel 
Florián Ryšavý, řezník z Ořechova. 
 

Nejmladším z uvedených padlých je Václav Šenkýř, dělník na dráze. Bydlel v domě     
č. 147. Padl v boji, ranou do břicha, u Monte Assalone v Itálii dne 30. října 1918. Bylo 
mu 18 let a 17 dní. 
 

Jaké nesmírné utrpení postihlo například rodiny Františka Janka. Narodil se            
18. července 1887. Na ruském bojišti zemřel 24. září 1914. Byl ženat, zanechal vdovu      
a čtyři malé děti, dva chlapce a dvě děvčata. 
 

Chtěl bych touto cestou požádat, zda někdo z potomků padlých žije, aby se mi ozvali.  
 

Pokračování v příštím čísle Zpravodaje. 
 

Mgr. Jiří Poledňa 
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Začaly nám prázdniny … 
 
… takové krásné období pro školní mládež. Nemusí se vstávat, „není škola“, je čas 
nicnedělání - prostě pohoda. Moře volného času a to je to, co mě - občana Ořechova -
poněkud znepokojuje. 
 

Také jsem chodil do ořechovské školy a celé roky jsem obdivoval rozkvetlou magnólii, 
která zdobila ještě neprobuzenou jarní přírodu u naší školy. Dvě nové magnólie byly 
také vysázeny před Kulturním centrem. Letos na jaře však někdo krásně rozkvetlou 
magnólii olámal, květy poházel na zem a bylo „vymalováno“. Před dvěma lety, když 
byla opravená a nově nalíčená budova Kulturního centra, „vymaloval“ někdo zeď          
u knihovny. Když se naši mladí a nejmladší spoluobčané začali shromažďovat            
u knihovny a za ní, vypadalo to, že mají zájem o čtení, o knihy a kulturu. Ale omyl!! 
Pracovníci obce, kteří se starají mimo jiné o pořádek, zde hlavně po víkendu, nachází     
a neustále odklízí láhve od piva, krabičky od cigaret, papírky a podobně. A mohu 
pokračovat - zlámané a pozohýbané směrovky v obci, jejichž instalace a opravy zajisté 
nejsou levné, rozbité a poškozené lavičky v parku u škol, v autobusových čekárnách - 
předpokládám, že toto nečiní dospělý, rozum mající člověk. 
 

Autobusové čekárny – myslím, že rozbité jsou téměř všechny, ale „nejkrásnější“ je na 
ulici Jeřábkova - nesčetněkrát rozbitá, pomalovaná, totálně zničená. Myslím, že jenom 
její zasklení, zvláště silným sklem, stojí nejméně 5000 korun. „Proč si nekopnout? Ať 
kámoši vidí, jaký jsem borec!“  Nevím, nevím, na koho tohle všechno svedeme, když 
zvláštní škola už v Ořechově několik let nefunguje… 
 

Chtěl bych apelovat na rodiče, nebo je spíše poprosit: pokuste se vysvětlit svým dětem - 
malým i velkým, že budeme žít a bydlet v takovém prostředí, jaké si vytvoříme a hlavně 
udržíme. Všechna zlepšení, jaká vidíme téměř na každém kroku, stojí nejen námahu, ale 
také peníze. A rodiče, alespoň to tak bylo za mých časů, byli příkladem v dobrém            
i zlém. Takže pozor, když doma nadáváte, že lavičky a ukazatele jsou zbytečné, stejně 
jako nové osvětlení ulic, nebo vysázené keře a stromy - všechno  je na nic. Pak se 
nemůžeme zlobit, že se děti chovají tak, jak se chovají.  
 

Možná moje slova znějí hodně pesimisticky, ale přesto stále věřím, že mezi dětmi           
a mládeží se najde spousta slušných a dobře vychovaných. 
  

Na závěr mého zamyšlení jenom připomínám, že se nám z výchovného procesu tak 
nějak vytratili učitelé.., ale to je zase jiná kapitola. Podepsat se nemohu, ač bych rád, ale 
po mém posledním napomenutí „hrajících si dětí“, bych měl téměř obavy… 
    

             občan Ořechova 
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KKuullttuurrnníí,,  ssppoorrttoovvnníí  aa  ssppoolleeččeennsskkéé  aakkccee  
 

Obec Ořechov zve na 2. ročník festiválku „Letní hraní“, který se bude konat 
9. srpna 2014 od 16,30 hodin v parku u škol na ulici Komenského. 
Na začátku akce se můžete těšit na pohádku pro děti i dospělé Syndibád, bude 
následovat vystoupení skupin Honza Brož  Devítka, Duo Livone ze Šangaje, 
Joe Cocker band Brno, Ořechovské divadlo a závěrem skupina Rolling Stones 
Revival Band Brno. 
 

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

Sbor dobrovolných hasičů Ořechov zve všechny občany 
na tradiční Cyrilo-Metodějské hody, 

které se konají ve dnech 6. a 7. července 2014. 
Hody zahájí průvod stárků, který vychází v neděli v 15,00 hodin od zdravotního 

střediska. K tanci a poslechu hrají Hornobojani. 
 
 

Nepřehlédněte..  
  
SSOOUUTTĚĚŽŽ  OO  NNEEJJKKRRÁÁSSNNĚĚJJŠŠÍÍ  KKVVĚĚTTIINNOOVVOOUU  VVÝÝZZDDOOBBUU  
 

Obec Ořechov i tento rok vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu rodinných 
domů, která bude v naší obci probíhat v letních měsících roku 2014. 
 

Soutěžit se bude ve třech kategoriích: - nejkrásnější výzdoba oken a vstupů do domu 
     - nejkrásnější výzdoba balkonů a lodžií 

                                                              - nejkrásnější výzdoba předzahrádek 
 

K vyhodnocení této soutěže bude ustanovena komise, která vybere vždy jednu nejhezčí 
realizaci z každé kategorie. Pro vítěze nejkrásnější výzdoby z každé kategorie bude 
připravena odměna ve formě zahradnického balíčku v hodnotě 1000 korun a fotografie 
budou zveřejněny v Ořechovském zpravodaji. 
 

Přejeme vám hodně zdaru při zahradničení. 
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Informace o Chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením - osoby 
s demencí v Rajhradě 
 
V návaznosti na již zveřejněné informace, bychom Vám rádi poskytli další a bližší informace 
týkající se výstavby nového zařízení Oblastní charity Rajhrad - Chráněného bydlení pro osoby       
s demencí, které se nachází v areálu Kláštera sester Těšitelek BSJ v Rajhradě, v těsné blízkosti 
Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.  
 

V současné době probíhá výstavba třetího nadzemního podlaží a začíná se v budově              
s elektroinstalací. Budova chráněného bydlení má celkem tři nadzemní podlaží, klienti budou 
bydlet v prvním a druhém np. První podlaží disponuje rehabilitací a skladem kompenzačních 
pomůcek. Jídelna s pracovnou  a  společenskou místností se nachází ve druhém np. V třetím 
nadzemním podlaží je plánováno zázemí pro administrativu společně s učebnou, kde budou 
kompletně zajišťovány aktivizace na podporu paměti klientů, zejména pak reminiscenční terapie, 
muzikoterapie, smyslová aktivizace etc. Po ukončení stavby vznikne objekt chráněného bydlení 
s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících demencí. Zahájení poskytování 
sociální služby je plánováno od 1. ledna 2015. Žádosti o přijetí do sociální služby si můžete od 
září 2014 stáhnout na webových stránkách www.rajhrad.charita.cz – v odkazu „Chráněné bydlení“ 
nebo pak vyzvednout osobně v budově Hospice sv. Josefa, kontaktní osoba Mgr. Radka 
Pazderková.  
 

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná osobám trpícím demencí. Za cíl si 
klade maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s důrazem na 
individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání, požadavky              
a celoživotní zvyklosti.  
 

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením - trpící demencí - středně pokročilé stavy. 
Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých 
denních aktivitách a činnostech, aby mohli žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném       
a bezpečném prostředí. 
 
Služba bude poskytovat základní činnosti (v souladu s §  51 zk. č. 108/2006Sb): 
* poskytnutí stravy, 
* poskytnutí ubytování, 
* pomoc při osobní hygieně, 
* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
* pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
* sociálně terapeutické činnosti 
* aktivizační činnosti 
 

Vedoucí projektu -  ředitel Oblastní charity Rajhrad Ing. Jaromír Bílý 
    Informace o projektu Vám poskytne – Mgr. Radka Pazderková – tel. 547 232 223, 736 529 322,            

   e-mail: radka.pazderkova@charita.cz 
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Ořechovský zpravodaj vydává:  
 

Obec Ořechov, IČ: 00282278, Zahradní 216/1, PSČ: 644 44, Ořechov 
Ev. č. MK ČR E 1013  
 

V roce 2014 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 4x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 2/2014: červenec 2014. 
Uzávěrka příspěvků třetího čísla zpravodaje je 12. září 2014..  
 
Příspěvky přijímá Obecní úřad Ořechov na e-mailu ekonom@orechovubrna.cz. 
 

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

Možnost inzerce: 
 

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