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Slovo starosty obce    
 

Vážení spoluobčané, 
 

jménem všech zastupitelů naší obce bych Vám v první řadě rád poděkoval za projevení 
důvěry, kterou jste nám dali v letošních volbách.  I když následující čtyři roky asi nebudou 
,,procházkou v růžovém sadu“, tak pevně doufám, že se nám povede posunout naši obec 
opět o krok dále. Záležet však nebude jen na starostovi, místostarostovi a zastupitelích 
obce. Abychom mohli naši obec zvelebovat, bude záležet také na každém z Vás. Ať se 
jedná o kulturu, sport, údržbu obce, inspiraci, nápady, prostě na Vašem zapojení do života 
obce, na tom, zda budeme moci táhnout všichni za jeden provaz.  
 

Letošní rok byl pro Ořechov velmi úspěšný. Na jaře jsme dostali ocenění Cena za krajinu, 
ocenění za třetí nejlepší webové stránky obce v Jihomoravském kraji, Zelenou stuhu 
v soutěži Vesnice roku, kde jsme dostali ocenění i za nejlepší knihovnu Jihomoravského 
kraje a první místo v celostátní soutěži péče o krajinu a životní prostředí Adapterra 
Awards 2022. Po této prestižní ceně byl Ořechov oceněn prvním místem i v příhraniční 
soutěži, kam byly přihlášeny ekologické projekty z Jihočeského kraje, Jihomoravského 
kraje, kraje Vysočina a země Dolní Rakousko. Tato ocenění za ekologii jsou výsledkem 
práce všech mých předchůdců, na kterou se snažíme navazovat a dále ji rozvíjet. 
 

V sobotu 26. listopadu se v obřadní síni naší obce konalo přivítání dvanácti nových 
občánků naší obce a v základní škole probíhaly ve stejné dopoledne dílničky pro děti            
i rodiče. Následující den jsme společně rozsvítili náš vánoční strom u Kulturního centra. 
Krásný stromeček letos daroval pan František Krejčíř z Družstevní ulice. Letošní účast 
byla snad největší. Děkuji všem, kteří pomohli s organizací, především pak 
zaměstnancům obce jak z údržby, tak z úřadu, kteří této akci věnovali nemálo svého času 
i úsilí. Velký dík patří i vedoucím a členům včelařského kroužku v Ořechově a nově 
zřízeným Skautům za dílničky, které připravili pro děti. V restauraci U rybníčka byl pátek 
25. listopadu ve stylu country. K tanci i poslechu před plným sálem skvěle hrála hajanská 
skupina Féfara a další pátek jsme mohli přispět svým gulášem do obnoveného GulášFestu. 
Bohužel byly jen čtyři vzorky, ale všechny výborné. Vyhrál pan František Krejčíř. Akci 
tradičně organizoval pan Forman z ulice Sokolská. Jemu a jeho pomocníkům patří také 
velký dík za organizaci. Obec tuto aktivitu i aktivity ostatních, kteří přijdou s dobrou 
myšlenkou, vždy ráda zaštítí. V Kulturním centru probíhá tradiční vánoční jarmark a 
vánoční dílničky pro děti. V úterý, které bývá zasvěceno besedám, jsme se mohli účastnit 
oblíbené besedy Brněnské podzemí, která se konala 29. listopadu. Tato beseda patří 
k nejoblíbenějším a další je plánována na jaro příštího roku. V sobotu 3. prosince nás 
navštívilo Divadlo Klauniky se svou divadelní hrou. Velká škoda, že po úspěšných 
představeních našeho Ořechovského divadla, bylo na tomto představení jen dvacet osm 
diváků. 
 

Ze stavebních věcí se upravuje svah a cestička na ulici Páralova. Před Vánocemi bychom 
rádi ještě usadili nádrž na zadržení dešťové vody z areálu údržby obce. Po novém roce 
započne větší stavba u Kulturního centra. Budou se instalovat nádrže na dešťovou vodu a 
zasakovací systém. Na tuto akci obec obdržela 100% dotaci ve výši 2 miliony korun. 
Stavba se však od podání žádosti o dotaci na jaře letošního roku až do jejího schválení 
prodraží přibližně o 300 tisíc korun.  
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Zadrženou vodu budeme moci využívat k zálivce a omezíme opět vtoky při deštích na 
naši čistírnu odpadních vod. Prosím o Vaši trpělivost při této stavbě, jelikož provoz 
v parku bude muset být částečně omezen.  
 

Havarijní stav byl zjištěn u prvního pilíře opěrné zdi u kostela sv. Jiří. Farnost za pomoci 
obce zpracovala projekt na rekonstrukci celé opěrné zdi. Ještě tento rok budou provedeny 
nejdůležitější práce na statickém zajištění a během příštího roku by mohla začít první část 
obnovy.   
 

Jsou objednána nová biodynamická světla veřejného osvětlení. Po jejich dodání postupně 
proběhne výměna osvětlení na ulicích Tikovická, U Kostela a Pod Kopcem. Tato 
nejmodernější světla nám nejen ušetří spotřebu elektřiny, ale jsou i lepší pro životní 
prostředí a zdraví lidí. Nově jsme pořídili i moderní a úsporná světla, která budou 
vyměněna i v malé tělocvičně základní školy. 
 

Jaké investice připravujeme na příští rok? Jedná se o dostavbu velkého hřiště pro děti za 
stadionem, opravy chodníků a silnic na některých ulicích, kde je připraveno stavební 
povolení nebo pokračování v rekonstrukci místní čistírny odpadních vod. Protože je doba 
velice nejistá, nechci být přímo konkrétní. Vše bude záležet také na získaných 
prostředcích z dotačních titulů, popřípadě na spolupráci například se Správou a údržbou 
silnic JMK.  
 

Ne vše se daří tak, jak bychom si představovali. Nepovedlo se i přes mnohé protesty 
donutit KORDIS JMK, který zajišťuje dopravu autobusy, aby linka 501 zajížděla na 
zastávku Jeřábkova. Text odpovědi najdete na konci článku. Jen musíme doufat, že oprava 
silnice mezi Hajany a Želešicemi bude opravdu hotova do konce června 2023. 
 

Milí spoluobčané a čtenáři zpravodaje, 
 

v tyto dny pravidelně rozsvěcujeme svíce na svých adventních věncích. Jsou to symboly 
lásky, radosti míru a pokoje. Přeji Vám do celého roku 2023 jménem svým i jménem 
místostarosty obce Pavla Smištíka, aby tyto symboly naplnily nejen Vaše příbytky, ale             
i celou naši obec. 

Tomáš Dudík 
 
text KORDIS JMK  
Vašemu požadavku na zajíždění spojů linky 501 na zastávku Ořechov, Jeřábkova bohužel 
nelze z provozních důvodů vyhovět. Navýšení jízdní doby o 4 minuty na spoj by mj. 
neumožnilo nastavené obraty vozidel a vedlo by k potřebě dalšího autobusu a řidiče, 
kterými dopravce nedisponuje. 
 
Robert Pařízek 
specialista v dopravě 
KORDIS JMK, a. s. 
Nové sady 30, 602 00 Brno 
e-mail: rparizek@kordis-jmk.cz 
tel.:      +420 511 181 476 
mob.:   +420 703 176 195 
 

mailto:rparizek@kordis-jmk.cz
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA RYBNÍK U TRUCÁLKŮ 
 
 
Spolufinancováno Jihomoravským krajem 
 
 

Vypracování projektové dokumentace na Rybník U TRUCÁLKŮ bylo 
spolufinancováno z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 94 150,00 Kč. 
 
Cílem projektu obce Ořechov bylo zpracování projektové dokumentace na rybník                        
u Trucálků. Tento rybník by měl vzniknout na pozemcích obce Ořechov v údolí říčky 
Bobravy. Část rybníku na pozemku obce Ořechov bude zasahovat do katastrálního území 
obce Moravany. Projektová dokumentace byla zadána panu Ing. Luďku Halašovi, který 
provádí vodohospodářské stavby. Tento projektant pro obec vytvořil i jiné 
vodohospodářské stavby v Ořechově, za které byla naše obec oceněna v několika 
soutěžích. Z realizované studie vznikl projekt na boční rybník napájený z říčky Bobravy. 
Tvar rybníku je nepravidelný a velikost vodní plochy je 9000 m2 při hladině zásobního 
prostoru. Nejvyšší hloubka je předpokládána 2,5 m, v litorální zóně 0,3 m – 0,7 m. 
Napuštění bude prováděno pomocí napouštěcího objektu požerákového typu s příčným 
prahem. Vypouštění se bude provádět postupným odebíráním dluží v šachtě spodní 
výpusti. Celá stavba je napojena na síť lesních cest. Vodní nádrž se nachází v lokalitě, kde 
vodní plocha přispěje k doplnění stávajícího území. Bude mít pozitivní vliv na faunu            
i floru, přispěje ke zlepšení mikroklimatických i hydrických podmínek.  
 

Celková cena za vypracování projektové dokumentace byla 158 510,00 Kč. Poskytnutím 
dotace z Jihomoravského kraje, dotačního programu Podpora adaptačních opatření na 
změnu klimatu v roce 2022, byla obec podpořena v dlouholetém úsilí o změnu dříve silně 
hospodářsky využívané krajiny a v činnosti zaměřené na zadržování vody v krajině. 
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Informace místostarosty obce 
 
PROGRAMOVÉ DOTACE OBCE 
 

Dotace na fasády rodinných a bytových domů 
 

Zastupitelstvo obce Ořechov na svém veřejném zasedání dne 19. října 2022 schválilo 
„Pravidla programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného nebo 
bytového domu nacházejícího se na území obce Ořechov pro rok 2023“. Dotace je určena 
pro rodinné a bytové domy, které byly zkolaudovány do 31. 12. 2003. Žadatelem může 
být fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Ořechov nebo právnická osoba – 
Společenství vlastníků jednotek nebo Bytové družstvo se sídlem v obci Ořechov. Celkový 
objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce pro rok 2023 je 600 000 korun. 
Dotace bude žadateli poskytnuta ve výši až 50 % celkových nákladů na opravu uliční části 
fasády, maximálně však do výše 100.000 korun. 
Lhůta pro podání žádostí je od 1. 2. 2023 do 17. 2. 2023. Žádost nelze podat elektronicky, 
podání je možné pouze na předepsaném formuláři v zalepené obálce ve stanoveném 
termínu na OÚ Ořechov. Formulář je ke stažení na internetových stránkách obce, nebo 
k vyzvednutí na OÚ obce.  
 

Dotace na zadržení srážkové vody 
 

Zastupitelstvo obce Ořechov na svém veřejném zasedání dne 19. října 2022 schválilo 
„Pravidla programové dotace obce Ořechov na poskytnutí podpory na akumulaci a využití 
srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce Ořechov pro rok 2023“. Dotace 
je vyhlašována z důvodu zájmu obce Ořechov podpořit zadržení dešťové vody a její 
následné využití na území obce. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných 
z rozpočtu obce je 100.000 korun. Dotace je poskytována na nákup akumulační nádrže ve 
výši 100% maximálně však do výše 25.000 korun.  
Lhůta pro podání žádostí je od 1. 2. 2023 do 17. 2. 2023. Žádost nelze podat elektronicky, 
podání je možné pouze na předepsaném formuláři v zalepené obálce ve stanoveném 
termínu na OÚ Ořechov. Formulář je ke stažení na internetových stránkách obce, nebo 
k vyzvednutí na OÚ obce.  
 

Pravidla programových dotací naleznete na webových stránkách obce.  
 

Participativní rozpočet 
 

Zastupitelstvo obce Ořechov dne 19. října 2022 na veřejném zasedání schválilo Zásady 
participativního rozpočtu pro rok 2023. Celková částka vyčleněná z rozpočtu obce činí 
600.000 korun. Nejvyšší maximální podpora pro jeden projekt je 300.000 korun. Podávání 
návrhů únor až březen. Participativní rozpočet je participace občanů na rozpočtu obce. 
Občané mají díky tomuto programu možnost rozhodnout o využití části rozpočtu. Občané 
podávají návrhy, co by se mohlo za tyto peníze v obci vylepšit, nebo zbudovat.                          
O podaných návrzích občané hlasují a vítězné návrhy jsou pak realizovány.  
 

Pravidla participativního rozpočtu obce Ořechov pro rok 2023 včetně formuláře 
naleznete na webových stránkách obce. 

Pavel Smištík 
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Výsledky ankety Ořechov ve volebním období 2018-2024 

Celkem hlasovalo 184 občanů z toho 167 v aplikaci mobilní rozhlas 

Dosažené 
hlasy 

Kterou z uvedených stavebních akcí realizovaných v tomto 
volebním období považujete za nejdůležitější a nejlépe 
provedenou? 

 
71 Výměna střešní krytiny na ZŠ 
63 Oprava lékárny s úpravou prostranství 
62 Chodník a parkování u hřbitova, ulice Syrovická  
60 Dětské hřiště-za stadionem, ulice Nová, ulice Výstavní a 

doplnění hřišť na ulicích Bakešova a Výhon 
55 Úprava vstupu do MŠ včetně modernizace kuchyně, WC 

pro veřejnost a nové osvětlení v celé budově 
45 Přechod pro chodce s chodníkem, ulice Jeřábkova 
42 Oprava ulice Sokolská a Svadilov (vrchní část) 
40 Parkování a úprava ulice U Kostela včetně opravy sklepů a 

opěrné zídky 
39 Modernizace ČOV Ořechov 
34 Odvodnění tělocvičny ZŠ 
33 Oprava ulice Družstevní od ulice Jeřábkova po autoservis 
32 Veřejné osvětlení U hrušek 
28 Oprava ulice Pavlíkova od OÚ po ulici Kout 
26 Vybudování seniorparku u hřbitova v Ořechově 
26 Podlaha a úprava otopné sítě v tělocvičně ZŠ 
23 Výběh pro psy 
22 Oprava zdi,schodů a zábradlí ulice Tikovická 
18 Oprava ulice Výhon 
16 Oprava ulice Kerendov 
15 Oprava části ulice Brněnská 
15 Cesta a parkování na konci ulice Brněnská do Rybníček 
14 Oprava ulice Divadelní od potravin po křižovatku 
14 Oprava ulice Bašty, vrchní část 
13 Oprava ulice Kout, pravá strana 
12 Zastávka Na Závisti 

  
  

Dosažené 
hlasy 

Kterou z opravených památek hodnotíte nejlépe? 

112 Oprava kaple Cyrila a Metoděje, ulice Ořechovičská 
55 Oprava památníku T.G.M., ulice Kerendov 
50 Oprava pohřebiště RA, ulice Syrovická 
46 Oprava márnice, ulice Syrovická 
28 Oprava pomníku padlých, ulice Jeřábkova  
27 Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, ulice Jeřábkova 
14 Oprava kříže na hřbitově, ulice Syrovická 
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Dosažené 
hlasy 

Kterou ze služeb zajištěných obcí nebo datačních titulů 
považujete za důležité? 

137 Bankomat, ulice Pavlíkova  
68 Dotace na zadržení dešťové vody 
63 Dotace na fasády 
60 Z-box-zásilkovna,ulice Kyselkova  
58 Dotace spolkům 
56 Alza box, ulice Zahradní 
49 Participativní rozpočet 
26 Digitální venkovní úřední deska u OÚ 

 

Dosažené 
hlasy 

Která z kulturních akcí pořádaných nebo podporovaných 
obcí se Vám nejvíce líbí? 

112 Letní hraní 
97 Rozsvěcování vánočního stromu 
81 Kinematograf – letní kino 
65 Masopust 
37 Gajdefest 
26 Vítání občánků 
25 Besedy v Kulturním centru 
23 Oslavy sloučení obce 
17 Setkání rodáků 
17 Pietní akt na pohřebišti RA 
13 Setkání jubilantů 

 

 

Dosažené 
hlasy 

Který z povolených nebo rozpracovaných projektů 
považujete za nejdůležitější pro realizaci v příštím 
volebním období 

68 Rozvod optického kabelu po obci 
65 Dětské hřiště u MŠ 
62 Vybudování nového obecního domu na ulici Ořechovičská 1 
60 Oprava prostranství na ulici Ježkov u cukrárny 
59 Narovnání křižovatky Komenského-Jeřábkova-Tikovická 

včetně parkovacího stání 
58 Vodní prvek v parku u škol 
48 Vybudování rybníku U Trucálků 
46 Nový odpadový dvůr na ulici Družstevní 
46 Obnova sadu Třešínky 
45 Úprava vjezdu do obce včetně autobusové zastávky a 

přechodu pro chodce na ulici Kyselkova 
40 Dokončení dětského hřiště za stadionem 
40 Nové učebny dílen, jazyků a informatiky 
38 Výměna střešní krytiny na Kulturním centru 
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34 Oprava ulice Pavlíkova od OÚ po křižovatku včetně 
autobusové zastávky v parku a přechodu pro chodce 

33 Silnice včetně osvětlení-ulice Sokolská, Na kopci a 
Bakešova 

30 Zadržení dešťových vod u Kulturního centra 
29 Oprava ulice Svadilov (Ořechovičská – Příční) 
29 Naučné panely na významných místech v obci a „Špacír 

trasa vokolo Vořechova“ 
24 Úprava prostranství u kostela sv. Jiří včetně parkování na 

vrchní časti ulice U Kostela 
16 Oprava ulice Kout, spodní část 
13 Vnitroblok na ulici Zahradní 

 

Dosažené 
hlasy 

Kterou z výsadeb považujete za nejhezčí? 

129 Jarní tulipány, krokusy a narcisy po obci 
71 U lékárny 
68 Biokoridory na polních cestách u mokřadů a při silnici na 

Syrovice 
50 Vinohrad pod kostelem sv. Jiří 
36 Výsadby stromů a keřů okolo hřbitova a na hřbitově, ulice 

Syrovická 
35 Javory u silnice na Syrovice 
28 Keře a stromy u nové polní cesty do Hajan z Mitrfaldů a do 

Armyparku 
26 U pomníku T.G.M 
24 Ulice Výhon 
23 Seniorpark 
22 Švestky na ulici Tikovická 
15 Ulice Sokolská 
7 Ulice Bašty, vrchní část 

 

Dosažené 
hlasy 

Kde nejčastěji získáváte informace o obci? 

106 Webové stránky obce 
88 Mobilní rozhlas 
71 Ořechovský zpravodaj 
66 Facebok starosty 
62 Místní rozhlas 
45 Instagram obce 
26 Osobní kontakt s vedením obce 
13 Hospoda 
11 Úřední deska 
11 Jiné 
3 You Tube 
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Dosažené 
hlasy 

Která z investic do nemovitostí je pro Vás důležitá? 

68 Nákup průmyslového areálu pro údržbu obce na ulici 
Družstevní 

53 Nákup restaurace U rybníčka 
52 Bez názoru 
34 Nákup orné půdy 

 

Dosažené 
hlasy 

Která ze získaných ocenění obce je pro Vás 
nejvýznamnější 

121 Cena za krajinu JMK 
117 Zelená stuha v soutěži Vesnice roku 2022 JMK s postupem 

do celostátního kola 
38 Diplom za moderní knihovnické a informační služby JMK 

s postupem do celostátního kola 
23 3. místo za webové stránky obce JMK 

 

Dosažené 
hlasy 

Co Vám v obci chybí nebo co byste chtěli změnit? 
 

6 Kvalitní praktický lékař 
6 Obecní policie 
2 Lídl 
2 Obecní byty pro mladé rodiny/startovací byty 
1 Dům pro seniory 
3 Stomatolog 
4 Optický kabel 
4 Sáčky na psí exkrement 
1 Údržba hřbitovů 
8 Koupaliště/rybník ke koupání 
1 Kuželna 
3 Kruhový objezd, Pavlíkova, Tolarova, Ježkov 
1 Babské hody 
1 Vysázet stromy na ulici Nová 
4 Modernizace parku před knihovnou 
2 Větší kapacitu MŠ 
1 Využití školního hřiště pro spolky a veřejnost 
2 Kluziště 
2 Cyklostezky 
4 Hřiště v MŠ 
1 Tělocvična, hala odpovídající 21. století  
2 Kontejnery na bioodpad po obci 

 

Děkujeme všem občanům, kteří se účastnili ankety. 
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Orná půda 

V poslední době rozesílají různé společnosti a soukromníci z celé republiky žádosti                    
o odkup orné půdy v katastru naší obce. Žádáme majitele, kteří uvažují o prodeji orné 
půdy, aby nejprve oslovili místní zemědělce, kteří hospodaří na jejich půdě a nabídli jim 
půdu k prodeji. Pozemky můžete nabídnout i obci Ořechov, jelikož obec v rámci 
pozemkových úprav poskytla veškeré své pozemky na biokoridory a polní cesty. 

 

Kompostování 

Co patří do kompostéru 

• Zbytky z čištění a zpracování ovoce a zeleniny  
• Shnilé ovoce a zelenina 
• Skořápky z vajec a ořechů, pecky a makovice 
• Nasekané kukuřičné stonky a klasy 
• Nasekané větve z křovin a stromů 
• Květiny, tráva, seno, sláma a listí 
• Piliny, hobliny a dřevní štěpka 
• Plevel, posklizňové zbytky z pěstování 
• Hnůj z chovu hospodářských zvířat 
• Studený popel z čistého dřeva 
• Papírové kapesníky a ubrousky 

Co do kompostéru nepatří 

• Zbytky masa, ryby a výrobky z nich 
• Uhynulá zvířata 
• Barevně potištěný papír 
• Popel z uhlí a koksu 
• Dřevotříska, lakované a natřené dřevo a piliny z nich 
• Vařená strava 
• Mléko a mléčné výrobky 
• Nerozložitelný materiál (sklo, plast, kov, textil) 
• Výkaly masožravých a nemocných zvířat 

Obec Ořechov děkuje všem občanům, kteří kompostují bioodpad v domácích 
kompostérech a tím přispívají ke snížení finanční částky, kterou musí obec 

každoročně vynaložit na likvidaci bioodpadu ukládaného občany obce 
v odpadovém dvoře. 
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Blahopřejeme našim jubilantům narozeným                            
od září do prosince 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

75  
 

Jana Sluková 
Zdeněk Továrek 
Jaroslav Matula 
Václav Vykoukal 
Marie Šmídová 
Blanka Kozlová 
Miloš Pokorný 
Marie Smejkalová 
Božena Stejskalová 
Božena Hudcová 
Jiří Theimer 

80  
 

Miloslav Ryšán 
Viliam Virág 
Jan Urban 
Jiří Sluka 
Julie Šmecková 
Zdeněk Teker 
Miluška Bulíčková 
Jaroslav Hendrych 
 

85 
  

Ludmila Janíčková 
Liduška Fribertová 
Antonín Kamenický 
 

90  
 

Miroslav Dostál 
Anna Novosadová 
 

91 
 

Anna Čížková 
Vlastimila Kubíčková 
Anděla Poláková 
Jaroslav Brázda 
Helena Macíčková 
 
 

 
 

92 
  

František Loibl 
Alžběta Šmardová 
 

95 
 

Vlasta Sadílková 

 
 
 

 
 

 

70 
 

Květoslava Řezáčová 
Drahomíra Čechová 
Ivanka Valešová 
Věra Skalníková 
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Obecní knihovna a Kulturní centrum informují 
Vážení čtenáři, 
 

zima klepe na dveře, brzy nastane vánoční čas. Zpomalte, můžete čas 
strávit třeba nad knihou nebo přijít nasát atmosféru Vánoc k nám do 
knihovny, kde do 16.12.2022 probíhá Vánoční jarmark, na kterém si 
můžete koupit dárek pro sebe či své blízké. 
 

10. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ze soutěže Jižní Morava čte 2022 – 
„Co vypráví voda“ 
počet prací: 38 
účast dětí, počet: 129 
Zúčastnily se tyto ZŠ a MŠ: 
ZŠ a MŠ Ořechov - 18 prací ....  64 dětí 
ZŠ a MŠ Želešice -  11 prací … 22 dětí 
ZŠ a MŠ Syrovice -   9 prací … 43 dětí 
 

Kategorie: 
3. kategorie literární (6. - 9. třída) – 1 práce 
5. kategorie volné tvorby (MŠ, 1. a 2. třída) – 28 prací 
6. kategorie volné tvorby (3.- 5.třída) – 8 prací 
7. kategorie volné tvorby (6.-9.třída) – 1 práce 
 

3. kategorie literární (6. - 9. třída) 
   1. místo – název práce „Život pod vodou“ 
  Kateřina Vlachová, ZŠ Želešice 
 
5. kategorie volné tvorby (MŠ, 1. a 2. třída, jednotlivci i kolektivy): 
   1.místo kolektiv dětí ze Školní družiny ZŠ Ořechov, s názvem „Hastrmani u vody“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

2. místo kolektiv 2. třídy ZŠ Ořechov – Berenika Musilová, Jakub Nepožitek, Lucie 
Ryšánová, Nicol Krejčířová, Šimon Libra, Stella Hamplová, s názvem  
„V čistém prostředí se daří všem lépe“. 
 

2. místo kolektiv dětí Myšky z MŠ Ořechov – Jonáš Hampl, Václav Vondrák, Igor 
Hemza, Erik Hemza, Ema Kratochvílová, Rozárka Talafantová, Anna Šustíková, 
Laura Lipovská, Gabriela Válková, Oliver Brumer, a Jan Jeřábek, s názvem 
„Pramínková víla“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. místo jednotlivci Edvard Čupera, ZŠ Želešice, 2. třída, s názvem „Lodičky na 
vodě“ 
 

6. kategorie volné tvorby 3.-5.třída ZŠ (jednotlivci i kolektivy): 
1. místo jednotlivci Tereza Sapíková, ZŠ Ořechov, s názvem „Tady hlídám já, 
vodník“ 
2. místo kolektiv dětí Ema Šustíková a Eliška Strnadová , ZŠ Ořechov, 4. třída, 
s názvem „Lili a kouzelný medailon“  
2. místo jednotlivci Pavel Leon Šulák, Amálie Remutová , ZŠ Ořechov, 3. třída, 
 název Vodník 
3. místo jednotlivci Jakub Libra, Rudolf Ševčík, Jitka Fraňková ze ZŠ Ořechov, 3. 
třída, název „Vodník“ 
 

7. kategorie volné tvorby 6.-9.třída ZŠ (jednotlivci i kolektivy): 
1. místo kolektiv žáků ze 7. třídy ZŠ Želešice, s názvem „Hra vln“ 
 

První místa z každé kategorie postupují do dalšího kola, do Moravské zemské knihovny 
v Brně. Velké díky patří pedagogům ze ZŠ a MŠ za spolupráci s tímto projektem. 
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Jak jistě víte, naší knihovně byl udělen diplom za moderní knihovnické a informační 
služby a byla nominována do celostátního kola za Jihomoravský kraj do soutěže Knihovna 
roku 2022. Sice jsme v této soutěži nevyhráli, ale získali jsme za Jihomoravský kraj 
ocenění za významnou spolupráci se ZŠ a MŠ a rozsáhlou tvorbu výukových 
programů s důrazem na dětské čtenářství a za zásadní podporu kultury v obci.  

 
V knihovně probíhá výstava „Talismany štěstí“ a „Výstava kreseb“ od pana Rudolfa 
Skalického. 
 
15. prosince se můžete těšit na přednášku s p. Danielem Polmanem  
Race Acros America od 18 hod. v sále KC Ořechov, vstupné 150 Kč. 
 

Plánované akce v roce 2023 
 

4. 1. 2023 a 8. 1. 2023  divadelní představení Ořechovského divadla 
„POPRASK NA LAGUNĚ“ od 19.30 hod. v sále Kulturního centra v Ořechově. 
 

7. 2. 2023 cestovatelská přednáška „Afrika“ od 18hod. v sále KC 
 

31. 3. 2023 Andersenovo pohádkové odpoledne a Noc s Andersenem 
 

14. 5. 2023 Den pro ženy 
 

Přeji Vám krásné vánoční svátky plné pohody a lásky 
  

                                                                  Naděžda Adámková, knihovnice 
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Základní umělecká škola Ořechov 
 

 
 
 
Spolky 
 

SPORŤÁK OŘECH  
 
 

Běh údolím Bobravy - To dáš! 
 
Navzdory studenému počasí jsme si i letos běžecké odpoledne na ořechovském stadionu 
užili. Podmínky pro běh byly nakonec velmi příznivé, nejen díky počasí, ale třeba i proto, 
že nám obec tak pěkně upravila 4 kilometrovou trať v lese. 
 

Na 11 kilometrové trati údolím Bobravy mezi Ořechovem a Radosticemi obhájil první 
místo mezi ořechovskými běžci Adam Smejkal. Opět se mu povedlo zaběhnout trať                   
v lepším čase než vloni a celkově se umístil v běhu na 11 km na výborném 3. místě.                  
Na trati 4 km se letos stejně jako minulý rok umístil z ořechovských nejlépe Honza Resek. 
Také se v žebříčku posouvá nahoru a příště už to možná bude i na dřevěnou placku 
z Růžového sadu. 
 

Na stadionu ve 3 kategoriích závodilo 79 dětí. Všechny do toho šly naplno a podaly 
výborné výkony, z Ořechova se nejvíc dařilo Ríšovi Bartošovi, Ríšovi Ševčíkovi, 
Adamovi Navrátilovi, Valerii Tlustošové a Vojtovi Teleckému. Ve štafetách jsme letos 
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povzbuzovali 8 rodin. Velké uznání patří Anežce Batelkové, která sice tentokrát odešla 
bez medaile, ale běžela hned ve 3 kategoriích – nejen, že závodila ve své věkové kategorii 
na 700 m, zasprintovala také v rodinné štafetě a ještě skvěle zvládla trať 4 km. Snad ji 
potěšil alespoň štafetový pohár za 3. místo a příště už to nebude o fous a medaile se podaří. 
 

Kdo právě neběhal, kutálel se v zorbingových koulích nebo vylezl na 14 m vysokou 
lezeckou stěnu, někteří i několikrát. Doufáme, že si každý odpoledne užil a příště zase 
dorazíte.   
 

Víme, že soutěžit s trénovanými běžci odjinud, může být pro mnohé těžký oříšek.                
Na startu bychom rádi viděli více místních, a tak v příštím roce oceníme 3 nejrychlejší 
Ořechovčáky na každé z tratí 4 a 11 km. Důležité je ale zmínit, že vůbec není důležité, za 
kolik to dáte a jestli budete mezi prvními. Jde o radost z pohybu, dobrý pocit a zážitek. 
Těšíme se na každého, kdo se přidá! 
 

Na fotky a výsledkovou listinu se můžete podívat na webové stránce 
www.sportakorech.webnode.cz nebo na facebookové stránce To dáš.  
 

Za podporu akce a pěkné ceny pro vítěze děkujeme obci Ořechov a místním 
podnikatelům: Nadop, kadeřnictví Monroe, Leoš Gat, cukrářství Mlsná Réza, Potraviny 
U Cetlů, Řeznictví Ořechov, Víno Petr Horký & David Ryšavý a Obecní hospoda.  
 

Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se na viděnou v příštím roce!  
 

Za Sporťák Ořech  
Leona Jelínková 
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KUŽELKÁŘSKÝ KLUB OŘECHOV 
 
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci, 

 

konec roku bývá obdobím rekapitulací, a proto Vám zkratce nastíním, co se dělo 
v uplynulém roce mezi kuželkáři. 

 

Hned na počátku roku jsme uspořádali náš tradiční „Turnaj o přeborníka 
Ořechova“ (o výsledcích jsem informoval v dřívějším vydání zpravodaje) a vzápětí jsme 
se zúčastnili kvalifikace na krajské přebory mužů. Od JmKKS jsme měli přidělena dvě 
místa. Tyto jsme obsadili Radkem Šenkýřem a Petrem Smejkalem. Petrovi se moc 
nedařilo, ale nutno říci, že startoval na takovéto akci poprvé a jak se říká „sbíral 
zkušenosti“. Radkovi se dařilo lépe a po slušném výkonu, postoupil ze 7. místa na krajské 
přebory. Tam už to taková sláva nebyla. Skončil na 33. místě ze 42 startujících. 

 

  Co se týkalo dlouhodobé soutěže, musíme sebekriticky přiznat, že je co 
zlepšovat. Konečné 11. místo z 12. není příliš lichotivé. Na druhé straně, byla to naše 
první sezona, a tak bych to neviděl zas tak černě. Spousta hráčů se vlastně učí za pochodu. 
 

  Přes letní měsíce jsme se udržovali v kontaktu s kuželkami na turnaji v Rosicích. 
Zde, alespoň z mého pohledu, nešlo o to umístit se mezi nejlepšími, jako spíše o to udržet 
si herní praxi. 
 

  Od poloviny září již bojujeme o body v další sezoně. Bohužel po 3. kole jsme 
nečekaně přišli o spoluhráče a kamaráda Jirku Ryšavého, bez něhož se nám budou body 
sbírat těžko.  
 

Momentálně po 10. kole nám s 6 body patří 11. pozice. 
 

Na závěr si Vás dovolím pozvat na další ročník „Turnaje o přeborníka Ořechova“ 
v kuželkách, který se bude konat 28. 1. 2023 na kuželně Moravské Slávie v Brně.                     
Na turnaj je možnost se hlásit na emailu: kuzelkyorechov@seznam.cz. Více informací              
o tomto turnaji se dozvíte na plakátech, které budeme vyvěšovat po Novém roce, nebo na 
našich stránkách www.kuzelkyorechov.unas.cz.  

 

 
Vážení spoluobčané, rád bych Vám jménem 
kuželkářského klubu popřál krásný advent, 
klidné a pohodové Vánoce a v roce 2023 
hodně zdraví, pohody a mnoho úspěchu 
v osobním životě i na sportovním poli. 
  

Za kuželkáře Radek Šenkýř 
 
 

mailto:kuzelkyorechov@seznam.cz
http://www.kuzelkyorechov.unas.cz/
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OŘECHOV 
 
 

Konečně jsme se všichni dočkali. Od září, které znamená zahájení první poloviny 
cvičebního roku, se opět můžeme těšit na společné setkávání ve cvičebních hodinách. 
Jsme velmi rádi, že těm, kteří chtějí svůj volný čas vyplnit pohybem a aktivním 
odpočinkem, zlepšit si zdraví i tělesnou kondici a ještě k tomu užít spoustu zábavy, 
můžeme nabídnout pestrou škálu aktivit pod vedením kvalifikovaných cvičitelů. Jde 
zejména o basketbal, stolní tenis, zdravotně relaxační cvičení pro ženy, cvičení rodičů 
s dětmi, oddíl všestrannosti mládeže zaměřený zejména na sportovní gymnastiku, plavání, 
lehkou atletiku a šplh. 
 

Indiánské odpoledne se Sokolem  
 

Ve středu 21. 9. 2022 proběhlo v parčíku u Kulturního centra indiánské odpoledne. Děti 
si mohly vyzkoušet dovednosti, které jsou typické pro indiány. V rybníčcích chytaly 
rybičky na pruty s háčky, pokoušely se ulovit divokého bizona pomocí tomahavku, 
postavily si totem, jezdily na koních, stopovaly zvířátka (přiřazovaly obrázky ke 
správným stopám) a samozřejmě nechyběl ani indiánský běh. Za splněný úkol děti dostaly 
peříčko. Po zvládnutí všech zkoušek a získání šesti peříček, na děti čekala odměna. Celá 
akce byla moc fajn, děti odcházely s úsměvem na rtech a myslím si, že si každý úkol 
užívaly. Vše se povedlo, tak jak mělo a bylo to prima odpoledne. Účastníkům akce moc 
děkujeme. Velký dík patří také dospělým členům T.J. Sokol Ořechov, kteří s organizací 
akce pomáhali.                                                            

Zuzana Vondráková – cvičitelka  
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Stolní tenis 
 

Na konci září se ve školní tělocvičně opět rozběhla soutěž stolního tenisu pro hráče Sokola 
Ořechov. Do nového ročníku 2022/2023 vstoupili hráči s odhodláním bojovat o přední 
příčky v tabulkách.  
 

Nejtěžší to mělo áčko po postupu do kraje, který byl do té doby velkou neznámou. Ovšem 
první utkání v Kobylí s výhrou 10:7 naznačilo, že bychom mohli být pro soupeře i jako 
nováčci vyrovnaným týmem. Po osmi kolech, kdy máme tři výhry, jednu remízu a čtyři 
porážky nám patří osmé místo z dvanácti účastníků.  
Béčko je na tom v soutěži OP 3, kterou hrálo již minulou sezónu a skončilo osmé, ještě 
lépe. Zatím bez porážky a pouze s jedinou remízou je na prvním místě. Je to ale dáno          
i tím, že k nám přišla posila z Kratochvilky, aby doplnila áčko, ale zároveň může hrát i za 
béčko. 
 

No, a nakonec hodnocení rozehrané soutěže OP 4. Céčko postoupilo z minulé sezóny ze 
základní soutěže na třetím místě. Nyní má po osmi kolech, z toho šesti výhrách, jedné 
remíze a jedné porážce ztrátu jednoho bodu na prvního a dělá si ambice na postup. I když 
máme kvalitní hráče, soutěž je ještě dlouhá a našim hlavním cílem je nechat hrát hlavně 
mladé hráče, které se snažíme vychovat pro budoucnost stolního tenisu v Ořechově. 
 

Po dvou letech, kdy kvůli covidu neproběhly žákovské turnaje, se opět ve školní 
tělocvičně 12. 11. 2022 konal další Sokolský turnaj žáků do 15 let. Účast byla velice 
slušná, účastnilo se 26 žáků. Ze Sokola Ořechov 12, ze Sokola Židlochovice 8, ze Sokola 
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Syrovice 6. Šlo převážně o začínající děti, ale i tak si všechny dobře zahrály a díky 
finanční podpoře župy Jana Máchala, obce Ořechov a sponzorům firmě MADE                            
a cykloservisu T-BIKESERVIS bylo o co hrát a každý hráč si odnesl několik cen. Turnaj 
byl rozdělen do dvou kategorií, podle výkonnosti. V A skupině pokročilí hráči, v B 
skupině začínající hráči a hráčky. Hrálo se ve skupinách a potom ještě formou pavouka 
do konečného umístění. 
 

Skupina A - umístění   Skupina B – umístění 
 

1.   Michal Kačur - Ořechov  1.   Pavel Pres - Židlochovice     
2.   Michal Tram – Židlochovice  2.   Šimon Marvan - Syrovice   
3.   Johan Bébar – Židlochovice  3.   Filip Horký - Židlochovice 
5.   Tobiáš Kučera – Syrovice  5.   Tomáš Hrbek - Ořechov 
6.   Prokop Šenkyřík – Židlochovice 6.   Nela Kačurová - Ořechov 
7.   Jan Holsknecht – Židlochovice  7.   Jan Šenkýř - Ořechov 
8.   David Prosecký – Ořechov  8.   Ema Reseková - Ořechov 
9.   Ondřej Knol – Židlochovice  9.   Ondra Novák - Syrovice 
10. Matyáš Plšek – Ořechov  10. Adéla Oškerušová - Ořechov   
11. Vojta Remuta – Ořechov  11. Vojta Novák - Syrovice 
12. Jakub Smejkal – Ořechov  12. Alexandr Janeček - Syrovice 
13. Filip Kudera – Ořechov  13. Alena Hrbková - Ořechov 
 

      Jaroslav Vaněk – trenér 
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Památný den sokolstva – Večer sokolských světel 
 

Jako každý rok, tak i letos si Sokol připomíná smutné datum 8. října. Z rozhodnutí 
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská 
rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo – 
takřka naráz – všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli 
na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá 
většina z 5000 zatčených se již po skončení války nevrátila. 
 

Proto je 8. říjen vyhlášen Českou obcí sokolskou „Památným dnem sokolstva“ a od roku 
2019 je oficiálním významným dnem České republiky. Už tradiční součástí tohoto dne 
je Večer sokolských světel, kdy mají osudy sokolských hrdinů připomenout tisíce 
svíček na vodních hladinách v Česku. 

 

 
Pietní akt k uctění sokolských obětí se v Ořechově uskutečnil u sochy T. G. Masaryka. 
V tento den se zde sešli členové Sokola, jejich příznivci, děti a mládež, kde po krátkém 
projevu zástupce tělocvičné jednoty byl položen věnec. Následně lampionový průvod 
zamířil ke kašně na prostranství U Rybníčka. Účastníci uctili památku statečných sokolů 
vypouštěním lodiček s hořícími svíčkami. Dětem bylo vysvětleno, že každé světélko 
posílají po vodě jako vzpomínku na jednoho z těch, kteří obětovali život pro svou vlast. 
Důležitost Památného dne sokolstva zvýraznili přítomní sokolskými kokardami.  
 
T. J. Sokol Ořechov přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
mnoho zdraví, úspěchů a radosti z pohybu i ze života.                                                                                                
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OŘECHOV 
 

Řemesla a služby v Ořechově  
 

JULIE BARÁKOVÁ - KRÁMEK “ BARAČKA“   *1895   +1961 
 

Narodila se kolem roku 1895. Měla malý obchůdek po rodičích v Ořechově v ulici Kout 
nazývaný U Baračky. Julie Baráková byla svobodná. Pomýšlela asi na vyšší cíle než 
vesnické chlapce. Její maminka pocházela z Modřic. Mluvila poněmčenou češtinou. Její 
slavný slogan o své dceři byl: „Naše Juli – vzorko děvčat“. Juli se oblékala městsky. Byla 
menší postavy. Nosívala kabátky z lepších materiálů, zdobené klobouky s mašlemi, v létě 
slamáček. Vlasy vyčesané do drdůlku.  Vídávali jsme ji až do stáří chodit hezky oblečenou 
do kostela a s konví s trochou vody na hřbitov. Tehdy ještě nebyla na hřbitově voda. Juli 
byla hovorná, s každým si ráda popovídala, měla své zvláštní vyhraněné názory na život.  
Maličkou zahrádku o pár metrech před domem měla vždy hezky upravenou. Dovedla 
využít každé místečko. Pěstovala zeleninu, drobné ovoce i květiny. Jako děti jsme se u 
jejího domu moc nezdržovaly, i když nás lezení po plotě a soklu zahrádky lákalo. Juli byla 
akurátní a pro dětské hry a neplechy neměla pochopení. Když náhodou do zahrádky padl 
balon, nikdy jsme si nedovolili přelézt plot. Ona už většinou vyšla ven, bez řeči odemkla 
branku a balon nám podala. Vypadalo to, jako by děti sledovala přes okno. 
 

Obchod měl dvoukřídlé žluté dveře. Vedle byly úzké dveře do skladu a bytu. Prodejna 
byla malá. Vzadu byla třídílná moučnice. Když někdo kupoval mouku, museli zákazníci 
ustoupit, aby se Juli dostala k nabírání mouky. Přitom prý vždy poklepala na moučnici, 
jestli v ní ještě něco je. Ve skutečnosti prý klepáním plašila z moučnice myši. V obchůdku 
bylo k dostání všechno. Od potravin, cukrlat, čokolády, pendreků, jedlého mydýlka, 
vyhrávaček za korunu, přes mýdlo na praní, modřidlo, hlinek na líčení, hřebíky a hřebíčky, 
biče pro sedláky, různé zemědělské potřeby a nástroje, pasti na myši, svaté obrázky na 
zeď i nějaký textil – třeba šátky „tibetky“. Ty byly uloženy v ploché, široké krabici, aby 
se nemačkaly. Juli měla i módní sametky (mašle do vlasů). Zpočátku byly jen v černé 
barvě a potom Juli sehnala i barevné. Fialové a tmavě červené, úzké i širší. Cukrlata                
a drobné zboží Juli vážila a balila do kornoutů z hrubého hnědého papíru. Nikdy 
nezapomněla jeden bonbon vzít pro sebe, asi měla ráda sladké. Děti tam chodívaly 
nejčastěji pro kvasnice, 10 dkg za korunu. 
  

Vlevo od obchůdku byl parádní pokoj. Dveře bývaly často pootevřené. Jako děti jsme tam 
nakukovaly. Bylo tam hodně hezkých, parádních předmětů, věcí a obrazů, myslím, že tam 
byly i bicí hodiny a na zemi i koberec. V zimě na stole uprostřed stával maličký vánoční 
stromeček, bohatě zdobený. Kuchyňka byla vzadu za obchodem. Přes malé okénko Juli 
viděla, když někdo vstoupil do krámu. Už si nepamatuji, jestli byl nad vstupními dveřmi 
zvonek. Jako děti jsme Baračku respektovaly. Žádná legrace s ní moc nebyla. Když 
vznikly prodejny Jednoty, ještě zboží doprodávala a potom kolem roku 1960 krámek 
zavřela. Myslím, že měla mezi prvními v Ořechově zavedený telefon a lidem umožňovala 
telefonování. Od vesnických lidí se neustále malinko odlišovala. 
 

zapsala Ludmila Krečmerova, květen 2019 
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Obchůdek u Baračky – jedna z prvních ořechovských pohlednic 
 
 

RUDOLF BARÁK - SMÍŠENÉ ZBOŽÍ    *5. 4.1901   +10.5.1985 
 

Narodil se v Ořechově 5. 4. 1901. Byl platným a váženým občanem obce, aktivní                         
ve věcech veřejných i společenských, mezi lidmi byl oblíbený. Jeho otec pocházel ze 
Syrovic, matka z Modřic. Měl bratra Františka a sestru Julii. Oženil se s Růženou 
Smejkalovou (nar.18. 8. 1911, zemř. 7. 11. 1988.)  Manželství bylo bezdětné. Možná proto 
se mohli oba manželé angažovat ve prospěch veřejnosti. Rudolf se vyučil obchodníkem. 
S manželkou si zakoupili domek v Ořechovičkách a zařídili obchod se smíšeným zbožím. 
(na místě, kde byla později natěračská dílna komunálu, později tam byla firma Biopar). 
Rudolf Barák byl dobrosrdečný člověk a usiloval vždy o dobro. Je známo, že za války 
věnoval veškeré potravinové zásoby z obchodu spoluobčanům, kteří byli za války ukryti 
ve velkém fabrickém sklepě. Po válce manželé Barákovi odešli do Znojma. Z manželčiny 
strany měli Barákovi velkou rodinu. Synovci a neteře dodnes vzpomínají, jak rádi trávili 
prázdniny u tety a strýce ve Znojmě. Po smrti starší sestry Julie Barákové v roce 1961 se 
manželé vrátili zpět do Ořechova na rodný dům R. Baráka. To už bylo spotřební družstvo 
Jednota a pan Barák měl obchod s domácími potřebami a železářství v Silůvkách.  Byl 
schopným obchodníkem, uměl sehnat i nedostatkové zboží a dodával je až do domu                       
i ořechovským. 
 

V mládí byl cvičitelem v Orlu a hrával divadlo, později i režíroval. Měl hudební nadání, 
rád zpíval a byl samoukem ve hře na varhany. Měl více zálib. Byl myslivcem, chodil na 
hony a měl myslivecké ho psa. Navštěvoval téměř pravidelně hostinec u Fasurů, jak říkal 
sám, na „partičku“ mariáše či tarokové hry. Nekouřil a v pití byl zdrženlivý. Žil zdravě           
a střídmě. Denně se sprchoval studenou vodou, ještě prý i ve svých osmdesáti letech.          
S manželkou rádi chodívali na plesy a jiné kulturní akce. V důchodu se ujal služby 
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kostelníka v ořechovském kostele. Současně se staral o zvony a hrál na varhany. Všechno 
zvládal s elánem a radostí jemu vlastní.  Jeho manželka mu ve všem pomáhala. Uklízela 
kostel včetně praní kostelního prádla a květinové výzdoby. Společně hospodařili na farní 
zahradě. Pan Barák chodíval denně časně ráno před šestou hodinou zvonit ranní klekání. 
V létě jsme ho vídávali, jak rychlým krokem chodíval jen v nátělníku a v kalhotách se 
kšandami. Často chodil s kosou přes rameno, protože bylo třeba kosit trávu na farní 
zahradě nebo kolem kostela. 
 

Byl nábožensky založený a politicky vyhraněný. Neměl vysokou školu, ale jeho životní 
filosofie byla laskavá a moudrá. Měl celkový přehled a rád se pouštěl do debaty                              
o čemkoliv s kýmkoliv. Za svým názorem si vždy stál, ale uměl i v debatě ustoupit, 
nehádal se do krve. Vycházel ve slušnosti se všemi. Byl vůdčí typ, uměl lidi přesvědčit               
o dobré věci. Po uvolnění politiky v r. 1968 obnovil místní organizaci ČSL. Byl jejím 
dlouholetým předsedou. Zasloužil se o velký nárůst členů. Jezdí-val často na okresní 
výbor ČSL do Brna.  Vyznal se i ve vyšších kruzích. Zprostředkovával lidem křesťanské 
kalendáře a knihy, třeba i liturgické. Přesto, že byla Lidová strana součástí Národní fronty 
(NF), byli v ní sdruženi slušní lidé stejných názorů, setkávající se kostele. Jediná možnost 
projevu nesouhlasu s politikou KSČ bylo členství v jiné politické straně. Pod zástěrkou 
NF se dalo udělat mnoho užitečného pro farníky i farnost. Rudolf Barák byl diplomat             
i vynalézavý. Uměl udělat “z nouze ctnost“. Při brigádách lidovci pracovali kolem kostela. 
S lavičkami obecními se natřely i kostelní dveře, obecním betonem se opravila díra před 
vchodem do kostela. Proto byly naše farní budovy i za komunistů celkem v pořádku. Bylo 
o ně pečováno i osobní zásluhou pana Rudolfa Baráka. Pod hlavičkou MOČSL se 
organizovaly poznávací zájezdy, ve skutečnosti se ale jednalo o poutní zájezdy. Na 
prodejních výstavách knih vždy byly zařazeny knihy z křesťanských nakladatelství. Při 
mariáši s funkcionáři obce se dalo přátelsky domluvit ledasco užitečného. V tom byl pan 
Barák mistr. 
 

Rudolf Barák zemřel 10. 5. 1985, pohřben je na hřbitově v Ořechově. Jeho všeobecné 
zásluhy jsou nepochybné, jeho osobnost by zasloužila zápis do seznamu významných 
občanů Ořechova. 

zapsala Ludmila Krečmerová v květnu 2019 
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OREL JEDNOTA OŘECHOV 
 

 
 
Poděkování 
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Příspěvky občanů 
 

Zázraky, vzpomínky a přání    
 

Bohumil Šmíd  
 
 
V takovém novém zázraku 
dívám se do krajiny. 
Vzpomínám na naše pole 
blízko u dědiny. 
 
Chybí jen zelené lesy 
a také šumění řeky. 
Je to však mého mládí kout, 
v myšlenkách ho musím vzpomenout. 
 
Možná už brzy v soumraku 
se všechno náhle ztratí. 
Zůstane jen plaché přání, 
co ani zázrak nenavrátí. 
 
Ne, nechci bolest vzpomínek, 
chci stále světlo v duši. 
Snad jenom jeden kamínek, 
co v mládí člověk nevytuší. 
 
Odešli lidé do dálek, 
do hrůzných bitev znova. 
Jen tichý list pak mohli psát, 
domů, do domova. 
 
Měl jsem život vskutku rád. 
Všechny ty chvíle kouzel, 
zpěv i lásku snů, 
když srdce jsem vždy vzpouzel. 
 
Zůstaly zázraky, vzpomínky a přání 
na vše krásné, co bylo 
v čase života i mládí, 
na to, co se nikdy nevrátí. 
 

 



29 

Milí bratři a sestry! 
 
Slavíme vánoční svátky, které nás vedou k rodině, k pokoji a naději. K zamyšlení nabízím 
text salesiánského kněze Jána Augustina Beňa: 
 

„Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo." Tak začíná Jan své 
evangelium. A pokračuje: „Et verbum caro factum est. - A Slovo se stalo tělem." 
Bůh vložil své Slovo do života Panny, aby se odtud narodilo na svět v lidském těle, a stalo 
se tak viditelným a pro všechny srozumitelným... 
Ale i tento narozený Bohočlověk má své slovo – je jím evangelium. 
A toto slovo čeká také na vtělení. Čeká na lidi, kteří by je přijali, dali mu své údy a všechny 
schopnosti k dispozici a umožnili mu působit navenek. 
Vtělení Slova uskutečnila Panna Maria - vtělení slova Vtěleného Slova máme uskutečnit 
my... 
I zde má tedy být podobnost mezi ní a námi: dávat světu Boha ve viditelné formě. Podávat 
mu Boží slovo ilustrované naším vlastním životem. 
Umožňovat lidem, aby je poznali nikoli z mrtvé litery, ale jako živé, působící v nás -                 
v nás vtělené... 
I my se tedy máme stát v určitém smyslu matkou a zopakovat betlémskou noc. 
Ale dovolme si otázku: Může hovořit o evangeliu ten, kdo je ani dobře nezná? Může rodit, 
kdo nepočal? 
Časté rozjímání nad evangeliem je prvním předpokladem podobnosti s Marií v tomto 
bodě. 

******* 
Přeji všem radostné a milostiplné svátky Božího narození. Kéž Jeho lásku prožíváme           
ve svých rodinách, domovech i na pracovištích. 

Váš otec Jan 
Zveme na vánoční bohoslužby: 
 

24. 12.  15:00:  Kostel sv. Jiří – Vánoční mše svatá zaměřená na děti 
24. 12. 22:00:  „Půlnoční mše svatá“ v kostele Všech svatých 
25. 12.   8:00:  Slavnost Narození Božího Syna – mše sv. v kostele sv. Jiří 
25. 12.    9:30:  Slavnost Narození Božího Syna – mše sv. v kostele Všech svatých 
25. 12.  11:00: Slavnost Narození Božího Syna – mše sv. v Pršticích 
26. 12.    8:00: Svátek sv. Štěpána – mše sv. v kostele sv. Jiří 
26. 12.   9:30:  Svátek sv. Štěpána – mše sv. v kostele Všech svatých 
26. 12.  11:00:  Svátek sv. Štěpána – mše sv. v kostele sv. Šimona a Judy v Radosticích 
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Společenské akce v obci v měsících leden až duben 2023 
 

Pořadatelé pro Vás v nadcházející plesové sezoně přichystali dva tradiční plesy, 
Myslivecký ples a Věneček. Novinkou bude krojovaný ples, který pořádá obec Ořechov 
ve spolupráci s Ořechovskou chasou. Na ples mají samozřejmě vstup i nekrojovaní 
návštěvníci, ale budeme rádi, pokud přijde co nejvíce tanečníků v kroji. Zakončení 
plesové sezóny vyvrcholí Masopustem, kdy průvod masek projde obcí a pochová basu 
Barboru před restaurací U rybníčka. Přijďte i Vy a rozšiřte průvod masek. 
 

Vánoční koncert 8. 1.  
Pořadatel: Klíček Ořechov a Farnost při kostele všech svatých  
Kde: Kostel všech svatých 
Myslivecký ples 14. 1. 
Pořadatel: Myslivecké sdružení Ořechov.  
Kde: Orlovna 
Věneček 28. 1.   
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Ořechov 
Kde: Orlovna 
Dětský maškarní karneval 5. 2.  
Pořadatel: Orel jednota Ořechov 
Kde: Orlovna 
Obecní krojovaný ples 11. 2.  
Pořadatel: Obec Ořechov, Ořechovská chasa 
Kde: Orlovna 
Masopust 18. 2.  
Pořadatel: Klíček Ořechov ve spolupráci s obcí Ořechov 
Kde: sraz na parkovišti u zdravotního střediska, program před restaurací U rybníčka 
Výstava vín 9. 4.  
Pořadatel: Vinaři Ořechov 
Kde: Orlovna 
 

Všechny akce, které pořádá obec Ořechov, nebo místní spolky v roce 2023 
naleznete v nástěnném kalendáři, který je k zakoupení na OÚ nebo v knihovně. 

 
 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OŘECHOV 
Vás srdečně zve na tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES 
který se uskuteční 14. 1. 2023 od 20:00 hod. v Orlovně. 

K tanci a poslechu hraje kapela M-K Band, 
bohatá tombola a dobrá zábava zajištěny. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 
Prodej lístků zahájen ve středu 7. 12. 2022 u p. Janků, 

 a to každý den od 17 hod. na adrese Komenského 509/17, Ořechov, 
tel.: 775 357 730. Cena vstupenky 150 Kč. 
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Zelená úsporám – dne 9. ledna 2023 v 16,00 hodin v obecním sále Kulturního 
centra budou žadatelům představeny možné varianty dotací a jejich řešení 
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Tříkrálová sbírka 
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Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad                     
na tradiční Tříkrálovou sbírku. 
 
„Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme 
nadále odborně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným 
lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, v sociální a hmotné 
tísni nebo ohroženým dětem a mládeži. Díky Vašim příspěvkům jsme 
mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných jsme se posunuli kupředu. 
Chtěli bychom Vás poprosit o podporu i v letošním ročníku Tříkrálové 
sbírky, který se v Ořechově uskuteční 7. ledna 2023. Díky Vám můžeme 
dál pečovat o potřebné a naplňovat tak charitní poslání,“ říká Zdeněk 
Strašák, ředitel Oblastní charity Rajhrad.  
 
Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad využít na: 
 
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem 
sv. Luisy, 
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy, 
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb, 
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou 
čipů, 
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče, 
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem           
sv. Josefa, 
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní 
záchrannou síť, 
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní 
pečovatelské služby. 
 
„V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na webové stránky 
rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace. Zasláním finanční 
částky na sbírkový účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit 
již nyní. Rád bych Vás také pozval na sledování Tříkrálového koncertu              
v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin na ČT1. Srdečně děkujeme,“ dodává 
Zdeněk Strašák.  
 

 

http://rajhrad.charita.cz/
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Inzerce 

 

 

 

 
SERVIS a OPRAVA  

NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ 
 

Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. 
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 

 
David Bednář, tel.: 608 880 107 
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  TEXTIL MARIE HAVLÁTOVÁ MODŘICE NABÍZÍ:   

• GALANTERII, BYTOVÝ TEXTIL, SPODNÍ PRÁDLO, ČEPICE, 
PONOŽKY A JINÉ ZBOŽÍ 

• OPRAVY ODĚVŮ- VÝMĚNA ZIPŮ, ZKRACOVÁNÍ ODĚVŮ 
• OPRAVY OBUVI 
• ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ 
• ČIŠTĚNÍ PEŘÍ+ ŠITÍ PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ 

  NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ  

  TEXTIL HAVLÁTOVÁ MARIE,  

  HAVLÍČKOVA 210, MODŘICE 

  TEL. 547 243 114, OTEŘENO: PO-PÁ 8,30-12,00 a 13,30-17,00 

 

 

ANGLIČTINA 

• Výuka angličtiny v učebně v Modřicích (Masarykova 118) 
nebo u vás doma / ve firmě 

• Pro všechny věkové kategorie - děti i dospělé 
• Pro všechny úrovně – od začátečníků po pokročilé 
• Pro jednotlivce i skupinky 
•  

KONTAKT: Bc. Zdeňka Cindy Vlasáková 

cindy1@centrum.cz 

775 260 785 
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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 2022 Ořechovský zpravodaj vychází celkem 3x.                 
 

Distribuce Ořechovského zpravodaje č. 3/2022: od 15. prosince 2022 
 

Uzávěrka příspěvků prvního čísla zpravodaje roku 2023: 17. března 2023 
 

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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