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Vážení
spoluobčané,

volby  jsou 
vždy  testem 
vaší 
spokojenosti 
s  prací 
zastupitelstv
a  a  starosty. 
Hlasy  těch 

kritizujících  jsou  většinou  více 
slyšet  než  hlasy  spokojených. 
Takřka celé čtyři roky zaznívala 
nepřetržitě  hlasitá  kritika 
všeho, co jsme dělali. Měl jsem 
upřímnou  obavu  o  osud  naší 
krásné obce, pokud by se jejího 
vedení  chopili  agilní  a  kritičtí 
aktivisté.  Proto  jsem  navrhl 
hasičům,  aby  přijali  svůj  díl 
odpovědnosti  za  obec  a 
postavili  vlastní  kandidátku. 
Jsem  rád,  že  se  té  příležitosti 
chopili  a  kandidovali.  Při  těch 
minulých  volbách  byl  zástupce 
hasičů  na  kandidátce  Společně 
pro  Ořešín,  dnes  můžeme 
vystupovat  jako  rovnocenní 
partneři.  Je  dobře,  že  jsou  lidé 
se vztahem k obci ochotni jít do 
voleb a požádat vás o důvěru.
Celkový  zisk  takřka  60  % 
společně získaných hlasů je pro 
nás  velice  silným  potvrzením 
toho,  že  souhlasíte  se  směrem, 
kterým  Ořešín  společně  s 
místostarostou  Kozohorským  a 

našimi zastupiteli vedeme.
Starostu  i  místostarostu  tak 
máte  staronové.  Tak  jak  jsme 
slíbili  před  volbami,  jde  nám o 
to,  navazovat  na  vše  dobré  a 
podávat  ruce  ke  spolupráci 
všem, kterým  jde o dobro obce 
a  jejích  občanů.  Proto  jsem  již 
na  začátku  ustavujícího 
zasedání  navrhl,  abychom 
odložili všechny půtky a osobní 
animozity  a  společně  pracovali 
pro  Ořešín.  K  tomu  jsem  jim 
jménem  svým,  jménem 
Společně  pro  Ořešín  i  jménem 
Hasičů  pro  Ořešín  nabídl  ruku 
ke  spolupráci.  Panu  MVDr. 
Vítu  Suchému  (ČSSD)  jsme 
nabídli  pozici  předsedy 
kontrolního  výboru,  kterou 
nakonec odmítl, a dále  jsme  jej 
požádali,  aby  dále  vedl  klub 
seniorů,  což  přijal.  Paní 
Rejmanové  (Sousedé)  jsme 
nabídli,  aby  přišla  s  jakýmkoli 
pozitivním  nápadem  s  tím,  že 
pokud bude prospěšný pro obec 
a  vás  občany,  rádi  jej 
podpoříme.
Předsedou kontrolního výboru 
a  výboru  pro  otázky  stavební  a 
životního  prostředí  byl  zvolen 
Martin  Piják,  Předsedkyní 
finančního výboru byla zvolena 
paní Bc. Libuše Pazderková.
Každý  z  občanů,  kdo  by  měl 
zájem  se  zapojit  do  práce 
kteréhokoli  z  výborů, 

vyzýváme,  aby  se  přihlásil  na 
ÚMČ.
V  pátek  21.  12.  od  17.00  si 
Vás  rovněž  dovolujeme  pozvat 
k našemu novému úřadu. Bude 
tam  umístěn  vánoční  stromek, 
u  kterého  nám  naše  děti  z 
mateřské  školky  Oříšek 
zazpívají a zatancují. Všichni si 
pak  můžeme  zazpívat  nějaké 
koledy  a  pochutnat  na  punči, 
který  pro  vás  připraví  vaši 
zastupitelé.
To,  co  život  naplňuje  a  dává 
mu  smysl  a  přináší  štěstí  je 
hezký  vztah  k  lidem.  O  hezké 
vztahy  je  třeba  usilovat,  snažit 
se,  často  se  i  sebezapřít. 
Polknout  slovo,  odpustit, 
poprosit  o  odpuštění,  omluvit 
se. Není to snadné.
Avšak  dary,  které  nám  to 
přinese, jsou k nezaplacení.
Pro  Vám  chci,  vážení  a  milí 
sousedé  popřát  v  tomto 
předvánočním čase, aby se vaše 
domovy  nejen  na  Štědrý  den 
zaplnily  právě  těmito  dary. 
Dary  prožitých  šťastných  chvil 
s  vašimi  drahými,  dary 
urovnání  sporů  v  rodinách, 
dary odpuštění a usmíření, dary 
krásných setkání.
Požehnané prožití vánočních 
svátků vám přeje     

Váš starosta
Mgr. Jan Levíček

Dny sportovišť 2018  ZDARMA  mezi vánočními svátky

Sídlo nového úřadu:

MČ BrnoOřešín

U zvoničky 12/4

Ořešín, 621 00

(prostranství za konečnou 
autobusu č. 70)

Na  ustavujícím  zasedání 
zastupitelstva  městské  části 
BrnoOřešín,  které  se  konalo 
14.  listopadu,  složili  noví 
členové  zastupitelstva  slib  a 
bylo  jim  předáno  osvědčení  o 
zvolení členem zastupitelstva. 
Starosta  byl  volen 

následovně:  zastupitelé  podali 
návrhy na funkci starosty. Hana 
Rejmanová  navrhla  Leoše 
Kozohorského  a  jako  druhý 
kandidát  byl  navržen  Jan 
Levíček.  L.  Kozohorský 
kandidaturu  nepřijal,  poté  bylo 
formou  tajného  hlasování  na 

základě  schváleného  volebního 
řádu  hlasováno  o  druhém 
kandidátovi.  Bylo  vydáno  7 
hlasovacích  lístků,  Jan  Levíček 
získal 5 platných hlasů. 
Na  funkci  místostarosty  byly 
dva  návrhy    L.  Kozohorský  a 
Vít Suchý. Volba  také proběhla 

formou  tajného  hlasování  a 
Leoš  Kozohorský  získal  5 
platných hlasů.
Další  členové  zastupitelstva: 
Ing.  František  Foret,  CSc., Bc. 
Libuše  Pazderková,  Martin 
Piják,  Ing.  Hana  Rejmanová, 
MVDr. Vít Suchý.    

Ještě jednou
 na téma kočky

Téma  přemnožených  koček, 
které  zůstaly  bezprizorní  po 
paní  Sotolářové,  na 
zastupitelstvu  otevřela  paní 
Rejmanová.
Aktivity  na  řešení  se  ujal 
místostarosta Kozohorský. Přes 
jeho  snahu  problém  urychleně 
řešit  se  bohužel  objevily 
problémy  s přeplněností  útulků 
a  jejich  omezenými 
možnostem.  Nicméně  pan 
místostarosta  se  nevzdává  a 
řešení  hledá.  "Odchytová 
služba  nám  nyní  poskytne 
kontakt  na  několik  útulků,  a 
pokud  se  podaří  umístění  s 
některým  z  nich  domluvit, 
kočky  následně  odchytí  a 
umístí  tam.  V  mezičase 
poskytnou  žrádlo,  aby  je  ženy, 
které  se  o  kočky  starají, 
nemusely  platit  ze  svého," 
dodává Leoš Kozohorský. 

Jak zastupitelé Ořešína volili nového starostu a místostarostu

Městská  společnost STAREZ
SPORT  připravuje  speciální 
akci  s  názvem Den  otevřených 
dveří  brněnských  sportovišť. 
Během  konání  akce,  tedy  od 
27.  do 29.  prosince 2018,  bude 
na  vybraná  sportoviště  vstup 
zdarma  a  návštěvníky  čeká  i 
doprovodný program.
Brňané  a  další  návštěvníci  si 
budou  moci  opět  zdarma  užít 
sportování  a  relaxaci  na 
městských  sportovištích.  Do 
akce  se  zapojily  Lázeňské  a 
relaxační  centrum  Rašínova, 
Městský  plavecký  stadion 
Lužánky,  Aquapark 
Kohoutovice,  Kluziště  za 
Lužánkami  a  Krytý  plavecký 
bazén Ponávka.
Na návštěvníky,  kteří  do výše 
jmenovaných  sportovišť 

zavítají,  čeká  i  doprovodný 
program.
„Díky  velkému  zájmu 
veřejnosti  se  letos  spustí  5. 
prosince  2018  rezervační 
systém  pro  Aquapark 
Kohoutovice  a  do  lázní  na 
Rašínově  ulici.  Z  programu 
bych  vyzdvihl  cvičení  pro 
seniory  v  bazénu  na  Ponávce, 
možnost  jezdit  na 
paddleboardech  v  bazénu  za 
Lužánkami nebo si zasoutěžit o 
titul  mistra  v  jízdě  na 
tobogánu,“  doplnil  Jaroslav 
Suchý, radní pro oblast školství 
a sportu.
PROGRAM AKCE od 27. 12. 
do 29. 12. 2018
Aquapark Kohoutovice 
–  Nabídne  blokový  vstup 

zdarma.  Návštěvníci  se  budou 
střídat ve 2hodinových blocích, 
na  které  se  bude  třeba 
rezervovat.  Mezi  jednotlivými 
bloky  bude  vždy  následovat 
přestávka na úklid.
–  Každý  den  uspořádá 
Mistrovství  Brna  v  jízdě  na 
tobogánu.
Městský  plavecký  stadion 

Lužánky 
– Umožní vstup zdarma.
Lázeňské  a  relaxační 

centrum Rašínova 
–  Nabídne  blokový  vstup 
zdarma  za  stejných  podmínek 
jako  Aquapark  Kohoutovice 
(střídání  návštěvníků  ve 
2hodinových  blocích  s  nutnou 
rezervací).
Bazén Ponávka 

– Umožní vstup zdarma.
– 27. 12. 2017 se od 12 do 13 
hodin  bude  konat  cvičení  pro 
seniory.
Mobilní  kluziště  za 

Lužánkami 
–  Poskytne  vstup  zdarma  ve 
standardním  2hodinovém 
bloku.
Do  programu  se  pak  zapojí 
například  i  Stadion  Sokola 
Brno  I,  Lezecká  stěna  na 
Vídeňské  ulici  nebo  hřiště 
minigolfu  v  Nákupním  centru 
Královo Pole.
Veškeré  informace  najdete  na 
webových  stránkách 
www.dnysportovist.cz
Zde  bude  také  fungovat 
rezervační  systém  na  daná 
sportoviště. 

Zoo Brno nabízí nové zážitkové programy
Od  listopadu  nabídneme 
zbrusu  nové  zážitkové 
programy,  které  jsou  zaměřené 
na  severskou  faunu.  „V  zimní 
sezóně  mohou  zájemci 
absolvovat  setkání  se  zvířaty, 
konkrétně  s  liškou  polární,  se 
sobem  polárním  nebo  s 
rosomákem  sibiřským.  Celým 
zážitkem  bude  provázet 
zkušená  animátorka,  která 
zajistí  odborný  výklad. Lidé  se 
tak  dozví  nejen  spoustu 
zajímavostí  ze  zvířecí  říše,  ale 
také  podrobnosti  o  konkrétních 
zvířatech  v  brněnské  zoo,“ 
uvedla  Dominika  Zavadilová, 
která má v Zoo Brno zážitkové 
programy a adopce na starosti.
Zimní  setkání  se  zvířaty  trvá 
asi  hodinu  a  je  možné  se  ho 

zúčastnit  od  listopadu  do 
března.  Přijít  může  kdokoliv 
starší  18  let,  a  to  vždy  ve 
všední  dny.  Po  skončení 
programu je čas na individuální 
prohlídku  zoo,  takže  je  možné 
na  Mniší  hoře  klidně  strávit 
celý den.
Cena  je  u  všech  zážitků 
stanovena  na  1452  korun  za 
jednu  osobu.  Je  ale  možné 
dorazit  i  ve  dvojici,  v  tom 
případě  je  ale  potřeba  připlatit 
ještě  242  korun.  Na  každý 
zážitek  je  nutné  se  přihlásit  na 
emailu 
zavadilova@zoobrno.cz  vždy 
alespoň tři týdny předem.
Pokud  by  někdo  preferoval 
poznat  blíže  jiné  druhy  zvířat, 
může  se  podívat  na  další 

zážitky  a  stát  se  ošetřovatele 
šelem či kopytníků. 
V  brněnské  zoo  lze  také 
uspořádat  narozeninovou 
oslavu,  rozlučku  se  svobodou 
nebo  si  projít  Mniší  horu  s 
průvodcem.
Všechny  programy  jsou 
popsané  na  internetových 
stránkách zoo. 
V  pavilonu  Exotárium 
brněnské  zoo  se  navíc 
návštěvníci  mohou  seznámit  s 
dalším  mimořádně  zajímavým 
zástupcem  australské  fauny. 
Jednu  z  expozic  od  října 
obývají  vakorejsci  čtyřprstí. 
Kowari  jsou  doma  v 
polopouštích  Jižní  Austrálie  a 
Queenslandu. A nyní i v Brně. 

Betlémská tramvaj 
vyjede v sobotu

Již  tradičně  připravuje  v 
období  adventu  Dopravní 
podnik  města  Brna  akce  pro 
veřejnost  zaměřené  na  rodiny  s 
dětmi.  Výjimkou  není  ani 
letošní rok.
Betlémská tramvaj 22/12/2018
Navštivte  v  sobotu  22. 
prosince  2018  naši  Betlémskou 
tramvaj  a  odneste  si  domů 
sváteční světlo,
pro  které  se  čeští  skauti 
vypravili  až  do  rakouského 
Lince. Ať už s lucerničkou nebo 
se svíčkou, jste
vítáni  ve  vyzdobené  tramvaji, 
která zastaví na těchto místech:
10.00  –  11.00  hod.  v  ulici 
Nádražní  (před  budovou  České 
pošty)
11.15 – 12.45 hod. na náměstí 
Svobody
13.00 – 14.00 hod. ve  smyčce 
tramvají Mendlovo náměstí
14.30  –  16.00  hod.  opět  na 
náměstí Svobody

Zvon sv. Václava
 pro Ořešín 

Zvon  na  nové  zvoničce  dnes 
není  úplná  „topka“.  Z  bronzu 
vyrobený  a  posvěcený  zvon  sv. 
Václava  totiž  za  II.  světové 
války německá okupační  správa 
rekvírovala  pro  válečné  účely. 
Ořešín pořídil zvon jiný, levný  
z falešné zvonoviny. Na začátku 
90.  let  minulého  století  se  na 
Ořešín  dostala  informace  z 
Německa, že zvon nebyl zničen, 
a  že  je  možné  jej  získat  zpět. 
Tehdejší  vedení  obce  na  tuto 
nabídku nereagovalo. To nynější 
chce  získat  kontakty, 
rozeběhnout  jednání  a  starý 
zvon sv. Václava přivézt zpět.



Novoroční  vycházka  na 
Babí lom – 1. ledna 2019
  odchod  v  8:30  z  ul.  Jasné, 

pokračuje  se  směr  Babí  doly, 
myslivna,  Lelkovadlo  a 
rozhledna.
Lyžařské  zájezdy  Říčky 

(Orlické hory)  26 . 27. ledna 
2019 a 16.  17. února 2019
  cena  720,  Kč  za  dopravu, 

nocleh  včetně  povlečení, 

snídani a ovzdušné.
Lyžařský  zájezd  Praděd 

(Jeseníky)  2.  3. března 2019
  cena  860,  Kč  za  dopravu 

(včetně  výjezdu  naším  busem), 
nocleh  a  ovzdušné.  Strava 
vlastní, možno využít  jídelny  v 
domě.

Info  k  lyžařským  zájezdům 
na tel: 606 315 911

Nový  školní  rok  jsme  zahájili 
v  plném  počtu,  s  pěti  nově 
příchozími  dětmi  a  devíti 
předškoláky.
Adaptace  nových  dětí 

probíhala,  u  některých,  za 
účasti jejich rodičů, některé děti 
to  již  po  týdnu  zvládaly  samy, 
některé  potřebovaly  delší  čas, 
aby  se  s  novým  prostředím 
sžily.
Letos,  stejně  tak  jako  v 

předchozích  letech,  máme  ve 
školce  logopedický  kroužek, 
kroužek  angličtiny  a  s  malou 

skupinkou dětí chodíme plavat.
V  říjnu  se  konala  Drakiáda  s 

rodiči,  která  byla  zakončena 
společným  piknikem  a  jelikož 
nám  počasí  nezvykle  přálo, 
užívali  jsme  si  všichni 
slunečních  paprsků  a  větrného 
počasí,  které  draky  vyneslo  do 
nedozírných výšin. 
Také  nás  navštívilo  Divadlo 

Koráb,  se  kterým  jsme  si  užili 
Sindibádova  dobrodružství, 
děti se staly námořníky, naučily 
se  námořnickou  píseň,  „bály 
se“ a smály se.

V listopadu jsme se proměnili 
tak  trochu  ve  strašidelnou 
školku, v barevném týdnu  jsme 
chodili  do  školky  celí  v 
červeném,  modrém,  žlutém  a 
zeleném  a  zahájili  jsme 
přípravy  na  vánoční  besídku  a 
jarmark.
V  prosinci  nás  čekala 

návštěva  Mikuláše,  vystoupení 
dětí  při  slavnostním  otevření 
pobočky  Knihovny  Jiřího 
Mahena  v  Ořešíně,  děti 
zazpívají  také  u  rozsvěcování 
ořešínského  vánočního 

stromečku,  ozdobíme  si 
stromeček  ve  školce, 
nezapomeneme také na zvířátka 
v  lese  a  jejich  stromeček  jim 
ozdobíme  tím,  co  mají  rády, 
budeme  se  společně  těšit  na 
rodiče,  kterým  na  vánoční 
besídce předvedeme, co jsme se 
naučili  a  v  novém  roce  budou 
na  děti  jistě  čekat  dárky,  které 
jim ve školce nechal Ježíšek.
Přejeme  Vám  všem  příjemné 

prožití  svátků  vánočních, 
spoustu radosti, pohody a lásky.

Kolektiv MŠ Oříšek

Podzim a Vánoce v mateřské škole Oříšek

Knihovna Jiřího Mahena představila v Ořešíně svoji novou pobočku

Knihovna  Jiřího Mahena  dnes 
přestavila  veřejnosti  pobočku  v 
brněnské  části  Ořešín,  která  se 
přestěhovala  do 
zrekonstruovaných  prostor 
bývalé  budovy  Hájenky.
„Po  mnoha  letech  skromných 

podmínek  získáváme  nový 
prostor,  kde  architekti  zúročili 
netypickou  patrovou  dispozici 
do  podoby  krásné  designové  a 
zároveň  útulné  knihovny. 
Věřím,  že  si  zde  každý  najde 
svůj  oblíbený  koutek  k 
posezení,  čtení  a  setkávání. 
Zároveň  se  bude  uživatelům 
vždy  věnovat  zkušená 
knihovnice,  která  poradí  s 
výběrem  literatury  či 
vyhledáváním  informací,“ 
sdělila  ředitelka  knihovny 
Libuše  Nivnická.
V  nové  ořešínské  knihovně  si 

čtenáři  budou  moci  vybrat  z 
více  jak  tří  tisíc  knižních  titulů 
a  pěti  druhů  časopisů.  K 
zapůjčení  budou  kromě 
knižního  fondu  i  deštníky  a 
dioptrické  brýle  pro  čtenáře, 
kteří  si  doma  svoje  zapomněli. 
Tato  služba  je  na  všech 
provozech  knihovny  velmi 
oblíbená.
Novinkou  pro  čtenáře  bude 

venkovní  návratový  box,  kam 
budou  moci  vracet  knihy  v 

době,  kdy  je  pobočka  zavřená.
„Pobočka  sídlí  vedle 

Městského  úřadu  Ořešín  a 
prostor  přilehlý  ke  knihovně 
nám  umožnuje  pořádat  pro 
čtenáře  i  veřejnost  řadu 
venkovních  akcí  komunitního 
typu,“  přibližuje  budoucí 
aktivity  vedoucí  poboček  Ivana 
Kazdová.
Kromě  programů  pro  širokou 

veřejnost bude pobočka aktivně 
spolupracovat  s  mateřskou 
školou  v  dané  oblasti  při 
pravidelném  setkávání  v 
knihovně, a  tak přibližovat svět 
knih  dětem  od  nejútlejšího 
věku.
Otevřeno  pro  čtenáře  bude 

dva  dny  v  týdnu,  pondělí  10  – 
15 hod a  středa 10 – 12 a 13 – 
18  hodin.
Nová  pobočka  v  Ořešíně  by 

nemohla  sloužit  veřejnosti  bez 
finančního  přispění  zřizovatele 
knihovny  Statutárního  města 
Brna  a  MČ  Brno  –  Ořešín  ve 
výši  15 mil.  korun. Tato  částka 
byla  použita  na  revitalizaci 
budovy  bývalé  hájenky  (kde 
sídlí  kromě  knihovny  i  Úřad 
MČ)  a  přilehlého  náměstí. 
Knihovna  Jiřího  Mahena  se 
finančně  podílela  na 
interiérovém  vybavení  částkou 
756  tis.  korun. 
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Tel.: 739 624 107, email: oresin@kjm.cz
Půjčovní doba: Po 10–15 a St 1012, 1318
Kontakt: Hana Hegerová, vedoucí pobočky
Ivana Kazdová, vedoucí poboček KJM,
tel.: 604 173 368, kazdova@kjm.cz

Starosta Jan Levíček při otevření knihovny. Foto: KJM

Ohlédnutí za podzimní činností TJ Sokol Ořešín 
TJ  Sokol  Ořešín  se  kromě 

sportovní  činnosti  svých  členů, 
zabývá  i  pořádáním 
sportovních akcí pro veřejnost. 
Jednou  z  největších  akcí, 

kterou  pořádáme,  je  závod 
horských kol  pro děti  a mládež 
„Ořešínský  vánek“. V  letošním 
roce  se  uskutečnil  již  jeho  15. 
ročník.  V  posledních  několika 
letech  jsme  závod  rozšířili  i  o 
kategorie pro dospělé a vložený 
závod  kol  s  přívěsnými 
dětskými  vozíky.  Závody  jsou 
již  řadu  let  nezbytnou  součástí 
kampaně  „Brněnské  dny  pro 
zdraví“.
Pro  uskutečnění  podobných 

sportovních  akcí  má  naše 
jednota  vhodné  podmínky, 
neboť  její  areál  se  nachází  na 
okraji  rozsáhlé  zalesněné 
oblasti  se  zvlněným  až 
kopcovitým  terénem. Lesy  jsou 
navíc  protkány  sítí  lesních  cest 
a  stezek  a  tak  můžeme  tratě 
závodu  vést  zcela  mimo  kon
takt se silniční dopravou.
Letošní    závod  se  uskutečnil 

30.  září  a  již  v  ranních 
hodinách,  za  mírně 

podmračeného  nebe,  se  kromě 
pořadatelů  začali  sjíždět  i 
účastníci  závodu  dospělých, 
aby  si  na  trati  16  km  (juniorky 
a  ženy)  a  32  km  (junioři  a 
muži)  poměřili  své  síly.  Závod 
odstartoval  v  10  hodin  a 
několik  desítek  odhodlaných 
závodníků  se  vydalo  do  boje  s 
náročným  terénem.  První 
závodníci dorazili do cíle  již za 
50  minut  (nejlepší  z  žen)  a  75 
minut  (nejrychlejší  muž).  Tři 
nejlepší v každé kategorii si po 
zásluze odvezli medaili a věcné 
ceny. Všichni účastníci obdrželi 
diplom.
  Ale  to  se  již  začali  sjíždět 

účastníci  dětských  kategorií, 
doprovázených  svým 
„servisním“  týmem  rodičů, 
příbuzných a přátel.
Jako  první  se  na  svoji  trať 

vydali  nejmenší  závodníci  na 
odrážedlech    a  malých 
kolečkách.  Za  nimi  již  na  delší 
a náročnější trasy vyrazily další 
starší  děti,  rozděleny  do 
několika  věkových  kategorií. 
Přes  občasné  pády  nebo 
technické  potíže  si  všichni  s 
nástrahami  tratě  poradili  a  do

razili  zdárně  a  v  pořádku  do 
cíle.  Každý  si  odnesl 
zaslouženou  odměnu  v  podobě 
diplomu,  malého  dárku  a 
sladkosti  a  ti  nejlepší  i 
medaile.  
Další  hojně  navštěvovanou 

akcí pořádanou TJ Sokol Ořešín 
je  turistický  pochod  „Pochod 
okolím  Ořešína“.  Pochod 
každoročně  konaný  17. 
Listopadu  je  věnovaný 
vzpomínce  na  tragicky 
zesnulého  velkého  příznivce  a 
podporovatele  jednoty, 
ořešínského  občana  ing.  Jiřího 
Václavka  a  nese  tak  podtitul 
„Vzpomínka  na  Jirku 
Václavka“.  Trasy  jsou  vedeny 
převážně  po  značených 
turistických  cestách  v  rozlehlé 
zalesněné  krajině  počínající  v 
Ořešíně  a  sahající  až  k 
Bílovicím  nad  Svitavou  a 
Adamovu.  Do  oblasti  známé 
jako  „Kraj  lišky  Bystroušky“. 
Nejkratší čtyř kilometrová  trasa 
vede  pouze  po  zpevněných 
cestách  a  je  tak  vhodná  i  pro 
rodiče  s  kočárky,  kteří  na  ni 
také v hojném počtu vyrazili. Je 
to  milá  procházka  po  hezkých 

místech  v  okolí  Ořešína.  Další 
trasy  6,  12,  17,  32    a  45  km 
turisty  provedly  krásnou 
romantickou  podzimní 
přírodou a zavedly je na mnoho 
přírodních  i  kulturních 
zajímavostí.  Na  hradní 
zříceniny  Nový  hrad  a  Ronov, 
rozhledny  Alexandrova,  Babí 
lom,  církevní  památky  např. 
Klášter  ve  Vranově, 
Lichtenštejnská  hrobka, 
provedly  je  skálami  Babího 
lomu. Účastníci mohli  zavítat  i 
na  Brněnskou  přehradu.  Na 
trasách  turistického  pochodu 
narazili  účastníci  i  na množství 
studánek,  památníků  a  také 
uměleckých  děl  –  dřevěných  i 
kamenných  plastik  i 
technických  památek.  V  cíli 
každý  obdržel  pamětní  list  a 
špekáček,  který  si  mohl  ihned 
na připraveném ohni opéct.
Turistický  pochod  si  již  za 

několik  let  svého    trvání  získal 
v  kalendáři  turistických  akcí 
své  místo  a  každoročně  se  ho 
účastní  okolo  stovky  turistů. V 
letošním  roce  na  pochod  přišlo 
přes  140  turistů  z  Čech    i  ze 
Slovenska. 

Akce TJ Sokol Ořešín na první čtvrtletí 2019 Kluziště v Rakovcích
V  zimní  sezóně  je  pro  Vás 

připraveno  přírodní  kluziště 
standardních  hokejových 
rozměrů. Bruslení pro veřejnost 
probíhá denně od 9.00 do 12.00 
hod  a  od  13.00  do  16.00  hod. 
Příspěvek na provoz kluziště 15 
Kč děti a 30 Kč dospělí.

Bruslení  na  objednávku 
probíhá  denně  od  17.00  do 
21.00 hod. Vstupné 500 Kč/hod 
(cena  zahrnuje  i  umělé 
osvětlení).

Rezervace:  pan  Miloslav 
Hrnčíř, tel.: 604 991 965

TJ Sokol Ořešín přeje všem obyvatelům Ořešína spokojené 
prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku. 

Dvě nová auta pro dobrovolné hasiče z Ořešína a školení od profesionálů
Před  necelými  čtyřmi  lety  si 

dali  Martin  Piják,  jako  velitel 
SDH,  s  Leošem Kozohorským, 
jako  zastupitelem,  závazek,  že 
obnoví  vozidlový  park 
ořešínské  SDH.  Původní  téměř 
padesátiletá  vozidla  již  totiž 
byla  na  sklonku  své  životnosti 
a  hrozilo  tak,  že  místní 
jednotka bude neakceschopná.
Po  několika  planých 

pokusech,  neúspěších,  slepých 
uličkách  a  nářků,  že  to  nemá 
smysl  a  nepůjde  to,  se  to 
nakonec  podařilo  za  dopomoci 
několika  lidí,  kteří  věřili,  že  to 
je krok správným směrem. A on 
to ten krok skutečně je.
Obě  auta  takřka  v  jeden 

okamžik,  v  rámci  jednoho 
měsíce.  Je  to  takový  malý 
zázrak,  který  akceschopnost 
jednotky  a  vůbec  požární 
bezpečnost  celé  obce  posouvá 
mílovým  krokem  kupředu.  Je 
to důkaz toho, že když se najde 
nadšení  pro  dobrou  věc,  tak  se 
původně  téměř  utopická 
myšlenka  může  státi 
skutečností. 

A  co  je  na  tom  nejlepší? 
Ořešín to nestálo takřka nic!
Členové  jednotky  sboru 

dobrovolných  hasičů Ořešín  se 
také  zúčastnili  výcviku  ve 
školícím  a  vzdělávacím 
středisku  ministerstva  vnitra  v 
Líšni.  Pro  družstva  bylo 
naschystáno  celkem  7  sedm 
úkolů,  na  jejichž  plnění 
dohlíželi příslušnící Hasičského 
záchranného  sboru  a  velitélé 
brněnských  jednotek.  Družstva 
si  tak  postupně  procvičila 
ovládaní  proudnice,  možnosti 
nasazení  čerpadel,  práci  ve 
výškách  a  nad  volnou 
hloubkou,  uživatelskou 
kontrolu  dýchacího  přístroje, 
vstup,  pohyb  a  vyhledávání  v 
zakouřeném  prostředí,  ustavení 
a vytvoření útočného proudu po 
žebříku,  dopravní  a  útočné 
vedení do poschodí.
Tato  cvičení  prohlubují 

znalosti  a  dovednosti  členů 
jednotky,  kterými  se  zvyšuje 
připravenost  na  reálné  situace, 
se  kterými  se  můžeme  potkat 
při naší činnosti v obci.


