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Vážení
spoluobčané,
v  Ořešíně 

se  toho  za 
poslední 
měsíce 
mnoho 
událo.  Jsem 
za to opravdu 
rád. 
Ořešínští 

hasiči  uspořádali  opět  velice 
povedené  Václavské  hody  a 
také  mikulášskou  nadílku. 
Zároveň  úspěšně  pořádají 
tréninky  nejmladších  hasičů,  o 
páteční  setkání  u  hasičky  má 
zájem stále víc dětí. Za aktivitu 
a práci pro městskou část  všem 
členům  sdružení  velice  děkuji. 
Děti z mateřské školy připravili 
společně  s  učitelkami  balíčky, 
které jsme v neděli 17. prosince 
pověsili na jedličku na návsi. Se 
všemi,  kteří  se  zdobení  stromů 
zúčastnili   dětmi  i  jejich  rodiči 
  jsme  si  zazpívali  vánoční 
koledy. 
Budova  bývalé  hájovny  je  již 

zrekonstruována  na  nový  úřad 
městské části a Knihovnu Jiřího 

Mahena.  Odstraňují  se  již  jen 
poslední  vady  a  nedodělky.  V 
době,  kdy  budete  číst  toto 
vydání  Horusu,  bude  již 
uzavřené  i  výběrové  řízení  na 
zhotovitele  prostranství  před 
budovou. 
Projekt  "Revitalizace  krajinné 

zeleně a ovocného  sadu Horka" 
je  až  na  pár  detailů  hotov.  Na 
Horce  je  umístěno  7  laviček  v 
místech,  která  nabízejí  krásný 
výhled do krajiny.
Pracujeme  na  přípravě 

výběrového  řízení  na 
zhotovitele  projektu 
"Významný  krajinný  prvek 
Loučky  (Ořešínská  rákosina)". 
Bude  aktualizován  předmět 
ochrany  VKP  "Významný 
krajinný prvek U Skale (Meze u 
křížku)".  Více  informací  o 
těchto  projektech  najdete  na 
jiných místech Horusu. 
Blíží  se  rok  2018. 

Naplánovaného  toho  máme 
spoustu.  Chtěli  bychom 
zrekonstruovat  zvoničku  a  tím 
takřka  dokončit  kompletní 
projekt  "Hájovna".  Zbyde  už 
jen  zrekonstruovat  vahadlovou 

studnu,  která  je  také  součástí 
návsi. 
Chceme  provést  slavnostní 

kolaudaci  hájovny  a  vysvěcení 
zvoničky  na  ořešínskou 
kapličku  při  příležitosti 
Slavností  ořešínské  léto.  Do 
kapličky  pak  bude  umístěna 
naše  Madona  Ořešínská.  Ta 
však  i  nadále  bude  občas 
putovat po rodinách, které touží 
vyprošovat  si  Boží  milost  a 
požehnání. Program Slavností v 
sobotu  se  měnit  nebude, 
program na neděli se již rýsuje. 
Kromě  vašich  oblíbených 
zpěváků  na  vás  bude  čekat  i 
divadlo.
Úřad městské části  a pobočka 

Knihovny  Jiřího  Mahena  se 
přestěhuje  do  nových  prostor.
Kompletně  dokončíme  snad  i 

revitalizaci  VKP  Loučky, 
připravíme  projekt  na 
rekonstrukci návsi  a na podzim 
nás  pak  čekají  volby.
Volební  období  uzavřeme  ve 

chvíli,  kdy  naše  městská  část 
bude v takovém stavu, na který 
můžeme  být  všichni,  kdo  k 
tomu  přispěli,  právem  hrdi.

Hájenka  citlivá rekonstrukce s důrazem na původní ráz objektu i místa

Žijeme  ve  velmi  turbulentní 
době.  Změny  se  na  nás  valí  ze 
všech stran. 
Bývalý  premiér  Bohuslav 

Sobotka  měsíc  po  volbách,  ve 
kterých  přivedl  sociální 
demokracii  ke  katastrofálnímu 
výsledku,  podepsal  v  Bruselu 
dokument    Evropský  pilíř 
sociálních  práv,  čímž  k  nám 
"pozval"  imigranty  stejně  jako 
je  před  časem  pozvala  do 
Německa  i  Angela  Merkelová. 
Tento  dokument  je 
východiskem,  na  jehož  základě 
se  budou  postupně  sjednocovat 
sociální,  zdravotní  a  školské 
systémy  v  celé  EU.  Vše  by 
mělo směřovat ke společné výši 
sociálních  dávek,  inkluzi  atd. 
Tyto  "sociální  výdobytky"  již 
nemají  být  ku  "prospěchu" 
pouze  občanům  jednotlivých 
zemí,  ale  všem  –  tedy  i 
imigrantům,  kteří  tak  ztratí 
důvod cestovat dále na západ. 
Město  obdrželo  studii 

proveditelnosti  na  řešení 
nového železničního uzlu Brno. 
A jak už to v Brně chodí, místo 
toho,  aby  politici  nastudovali 

více  jak  1300  stránkový 
dokument,  vzali  na  sebe 
odpovědnost  a  rozhodli. 
Budeme  s  největší 
pravděpodobností  ze  strany 
Pirátů,  Žít  Brna  a  Zelených 
svědky  boje  za  nové 
referendum, které se opět změní 
nikoli v chladné  rozhodování o 
technických  otázkách,  ale  v 
emocionální  bouři,  kde  o 
technické,  koncepční,  funkční 
či  finanční  argumenty  vůbec 
nepůjde. 
Náměstek pro dopravu Hollan 

(Žít  Brno)  plánuje  drakonické 
zdražení  parkovného  v  centru 
města. To, že to bude znamenat 
jeho  další  vylidňování,  jej 
netrápí  a  supermarkety  na 
okrajích města mu tleskají. 
Po  zdražení  parkovného  nás 

pak  pravděpodobně  čeká 
zavedení  rezidentního 
parkování, které z centra města 
vyžene  úplně  všechny.  Z  nás 
učiní  občany  druhé  kategorie, 
protože  cesta  do  Brna  se  nám 
všem hodně prodraží, a tak si ji 
radši rozmyslíme.

Jan Levíček

POZNÁMKA STAROSTY

PF 2018
V  neděli  24.  12.  přivezou 

skauti  do  Ořešína  Betlémské 
světlo.  Budou  ho  rozdávat  od 
10  do  12  hodin  ve  zvoničce. 
Pokud  ho  chcete  přinést  až  do 
vašeho  domova,  ozvěte  se  na 
úřad  MČ  nebo  přímo  mně. 
Vážení  spoluobčané, 
přeji  vám,  ať  nadcházející 

vánoční  svátky  jsou  radostnou 
oslavou  narození  dítěte  Ježíše. 
Ze  srdce  vám  přeji,  abyste  ve 
svých  domovech  vytvářeli 
lásku,  klid,  mír  a  měli  Boží 
požehnání.           

Váš starosta
Mgr. Jan Levíček

Úřad  městské  části  Brno 
Ořešín  a  pobočku  Knihovny 
Jiřího  Mahena  najdete  již 
zanedlouho  na  nové  adrese. 
Pozornosti žádného z obyvatelů 
Ořešína  jistě  neušla 
rekonstrukce  bývalé  hájovny. 
Jak  složité  bylo  získat  na  tuto 
rekonstrukci  peníze,  popisoval 
starosta  Jan  Levíček,  kterému 
se  podařilo  vyjednat  podporu 
města  Brna,  v  předchozím 
vydání  Horusu.  O  tom,  že  se 
rekonstrukce  povedla,  že  byla 
provedena  s  citem  a  důrazem 
na  zachování  původu  budovy  i 
jeho  okolí,  svědčí  již  nyní 
pochvalné  komentáře  na 

facebookovém  profilu  městské 
části. 
Zastupitelstvo  minulý  týden 

uzavřelo  výběrové  řízení  na 
zhotovitele  prostranství  před 
budovou.  Plocha  bude 
vydlážděna žulovými kostkami. 
Vznikne  tak  krásné,  důstojné 
prostranství,  které  snad  budou 
Ořešínu  lidé  z  jiných 
městských  částí  přát  i  závidět. 
Termín  dokončení  je  stanoven 
na konec května 2018.
Starosta  Jan  Levíček  byl  v 

této  souvislosti  s  touto  etapou 
rekonstrukce  nucen  řešit 
rozdílné  názory  v 
zastupitelstvu. 

"Bohužel  se  opět  ukázalo, 
jaké  rozdíly  jsou  v  práci 
jednotlivých  zastupitelů.  Pan 
Havíř  mne  obvinil,  že  jsem 
před zastupiteli utajil projekt na 
rekonstrukci  hájovny.  Není 
tomu  tak.  Kompletní  projekt 
byl  dokončen  a  odevzdán  v 
roce  2013.  Od  té  doby  jsme 
podle  projektu  realizovali  3 
etapy  rekonstrukce. 
Prostranství  před  hájovnou 
bude  4.  etapou,  zvonička  5., 
studna  a  sadové  úpravy  6.  a  7. 
etapou.  Vznesením  tohoto 
obvinění  mne  donutil  k  tomu, 
že  jsem  musel  projít  všechny 
zápisy  ze  zastupitelstva  a  další 

dokumenty  od  roku  2010, 
abych  prokázal,  že  jsem 
zastupitelé naší městské části o 
všech krocích vždy informoval. 
Ano,  informoval.  Celkem 
pětadvacetkrát.  Dokonce  v 
zápise  z  31.  ZMČ  3.  6.  2013 
(ověřovatel zápisu byl p. Havíř) 
je uvedeno, že: "...projekt bude 
projednán  ve  výborech". 
Předsedou  jednoho  výboru  byl 
pan Havíř a předsedou druhého 
pan  Suchý  (oba  ČSSD).  Ani 
jeden  z  nich  projekt  ve  svých 
výborech  neprojednal," 
vysvětluje  a  poukazuje  na  stav 
okolo  rekonstrukce  hájenky 
starosta Jan Levíček.         (red)

Vánoční strom na návsi

V  noci  rozsvícená  a  celé  dny  i  ozdobená  je  v  letošním  roce 
jedlička na návsi v Ořešíně.                                           Foto: ÚMČ

Informace Ministerstva  vnitra 
č.  17/2017,  týkající  se  uzavření 
manželství v nematriční obci. Z 
této  informace,  mimo  jiné, 
vyplývá, že i nematriční obec si 
má  zvolit  místo  pro  konání 
svatebních  obřadů.  Způsob, 
jakým  si  obec  určuje místo  pro 
konání slavnostních obřadů je v 
ní  podrobně  popsán.  K 
předmětné  informaci 
doplňujeme,  že  s  ohledem  na 
skutečnost,  že  počet manželství 
uzavíraných  před  nematriční 
obcí  (kdy  musí  být  splněna 
podmínka  trvalého  pobytu 
jednoho  ze  snoubenců  v  této 
obci),  je,  dle  našich poznatků  z 
praxe,  relativně  nízký,  je 
možné,  aby  nematriční  obec 
stanovila  místo  pro  konání 
slavnostního  obřadu  vždy  ad 
hoc  pro  konkrétní  manželství 
(např.  zahrada  rodinného 
domku snoubenců).
Brněnské matriky:
ÚMČ Brno  Bystrc. Sňatková

Určení místa pro oddávání
síň:  Společenské  centrum, 

Odbojářská 2, Brno Bystrc.
ÚMČ  Brno    Královo  Pole. 

Sňatková síň: Husitská 1.
ÚMČ Brno – Líšeň. Sňatková 

síň: zámek Belcredi.
ÚMČ  Brno    Řečkovice  a 

Mokrá  Hora.  Sňatková  síň: 
Palackého náměstí 11.
ÚMČ Brno – sever. Sňatková 

síň: Kinokavárna, náměstí SNP 
33.
ÚMČ Brno    střed. Sňatková 

síň:  Nová  radnice, 
Dominikánské náměstí.
ÚMČ  Brno  –  Tuřany. 

Sňatková  síň:  Tuřanské 
náměstí 1.
ÚMČ  Brno  –  Žabovřesky. 

Sňatková  síň:  kulturní  dům 
Rubín, Makovského náměstí 3.
ÚMČ  Brno    Židenice. 

Sňatková síň: Lazaretní 2.
Zvláštní matrika ÚMČ Brno  

střed  (sňatky  v  zahraničí, 
registrované partnerství).(úmč)

Závěr  adventu  obstarají  v 
Brně  Brněnské  Vánoce.  Ještě 
než  rozbalíte  dárky  pod 
stromečkem, přijďte na náměstí 
Svobody  a  užijte  si  setkání  s 
přáteli  u  svařáku  nebo  punče  a 
také kulturní program. 
Notoricky  známé  ,,Hej 

mistře“  se  ponese  z  pódia  v 
pátek  22.  prosince  v  18  hodin. 
Nejznámější  dílo  Jana  Jakuba 
Ryby Česká mše vánoční  zazní 
v  podání  Metropolitního 
symfonického  orchestru, 
Filharmonického  sboru  Beseda 
brněnská a sólistů.
A  poslední  kulturní  program 

Brněnských  Vánoc  bude  v 
sobotu 23.  prosince v 18 hodin 
překvapivé  spojení 
#PopFolklorTour  s 

Cimbálovkou. Uslyšíte  skladby 
Voxela předělané do  aranží  pro 
cimbálovou  muziku,  zazní 
zcela  nové  i  starší  písně,  a 
možná bude i folklor.
Nejlepším místem, kde počkat 

na Ježíška, je náměstí Svobody. 
Ovšem  v  Brně,  městě  kde  je 
gastronomie  pod  hledáčkem  i 
zahraničních médii, kavárenský 
život  je  jeho  synonymem, 
nemohou  chybět  gurmánské 
Vánoce.  Jsou  na 
Dominikánském  náměstí  a  to 
nejlepší z brněnské gastronomie 
nabízí  12  tradičních  podniků. 
Ještě  jste  neochutnali  fisch  and 
chips,  kapří  nebo  drůbeží 
hranolky,  vynikající  burgery? 
Tak  to  se  i  na Dominikánském 
náměstí  ještě  rozhodně 
zastavte!                             (eis) 

Závěr adventu v centru Brna 



Z podzimní činnosti TJ Sokol Ořešín

Knihovna zve na 
vánoční divadlo
Knihovna  Jiřího Mahena  vás 
zve 23. 12. 2017 v 11 hodin do 
Ústřední  knihovny  (Kobližná 
4) na divadlo Vánoční hra aneb 
Co  andělé  zvěstovali.  Uvidíte 
poetickou  hru  dvou 
popletených  andělů,  kteří 
zvěstují  narození  Ježíše  Krista 
v  Betlémě.  V  představení 
divadla  KUFR  jsou  použity 
loutky,  zpívání  tradičních  i 
méně známých vánočních písní 
a  koled,  živé  muzicírování, 
drobné kejklířské či žonglérské 
hrátky.  Představení  je  vhodné 
pro  malé  i  velké,  délka  je  cca 
35  minut.  (kjm)

Připravuje se projekt "Sadové úpravy ulice Ronovská"

13. setkání

sloučeného Výboru pro 
otázky stavební
a Životní prostředí 

(VOSŽP)

středa 20. prosince 2017
v 17 hodin

restaurace U Pelikána

Program:
Návrh Sadových úprav 
při ulici Ronovská  

informace i pro obyvatele 
okolních domů

Protože  většině  zastupitelů 
záleží  na  Ořešíně  a  chtějí  jej 
mít  krásnější,  vznikl  z  popudu 
zastupitelky  paní  Pazderkové 
projekt  "Sadové  úpravy  při 
ulici Ronovská". 
Ještě  před  pár  lety  tam  byla 
doslova  skládka  a  kopřivy  a 
nikomu  to  nevadilo.  V 
předchozích letech jsme využili 
nabídky dvou společností, které 
na  vlastní  náklady  nejdříve 
realizovaly  malou  bylinkovou 

zahrádku a posléze chodníček s 
kamennými stupni, které ale ne 
všem  obyvatelům  Ořešína 
vyhovují. 
Zastupitelka  paní  Pazderková 
si vzala za úkol připravit zadání 
pro  projekt.  Zadání  bylo 
schváleno  a  projekt  objednán. 
Finální podoba byla předložena 
zastupitelům.  Ze  strany  pana 
zastupitele  Havíře  padla 
připomínka  a  žádost,  aby  byla 
znovu  prověřena  možnost 
realizace  šikmé  stezky  bez 

stupňů.  Na  mé  upozornění,  že 
projekt obsahuje kácení akátů a 
dalších  poškozených  stromů, 
což  může  vzbuzovat  emoce, 
zastupitelé reagovali, že to není 
problém.
Na  dalším  jednání 
zastupitelstva,  kterého  se 
zúčastnila  i  projektantka,  bylo 
řečeno, že cesta bez stupňů je v 
rozporu  se  všemi  předpisy. 
Realizací  šikmé  stezky  by 
vznikla jen úžasná klouzačka, v 
zimě neschůdná. 

Zasedání  zastupitelstva  se 
zúčastnila  jedna  obyvatelka 
ulice  Ronovská,  která  nám 
sdělila,  že  v  podstatě 
nesouhlasí  s  celým  projektem. 
Podpořila  ji  v  tom  i  paní 
Johanisová (Strana Zelených).
Na  dalším  zastupitelstvu  pak 
zastupitelé  Suchý  a  Havíř 
změnili  názor  a  projekt 
nepodpořili.
Ukázalo  se,  že  časy,  kdy 
všem zastupitelům šlo o Ořešín 
a  nehleděli  na  stranická  trička, 
je  nenávratně  pryč.  Ořešín  se 
také  stal  unikátní,  zcela 
ojedinělou  obcí,  kdy 
místostarosta,  který  má 
spoluzodpovědnost  za  vedení 
obce  a  obcí  realizované 
projekty, je v opozici.            (jl)

Halloween  soutěžním 
dopolednem,  do  školky  dětem 
přinesl Mikuláš pěknou nadílku 
a  nyní  vrcholí  přípravy  na 
Vánoce,  čeká  nás  zdobení 
stromečku  ve  třídě  a  pro 
zvířátka  v  lese,  děti  nacvičují 
na  vánoční  besídku  a  také 
vyrábějí  vánoční  ozdoby  na 
Jarmark,  který  již  druhým 
rokem  proběhne  ve  školce 
bezprostředně  po  vánoční 
besídce.  Svými  výtvory  na 
Jarmark  přispějí  také maminky 
dětí,  za  což  bychom  jim  chtěli 
velice poděkovat.
V  letošním  roce  jsme začali  s 
některými  dětmi  chodit  do 
plavání a zatím to vypadá, že si 
to děti užívají, tak jen doufáme, 
že  to  během  zimních  měsíců 
zvládnou  bez  nemocí.  Jednou 
týdně  probíhá  také  ve  školce 

výuka  angličtiny,  které  se 
účastní  děti,  jejich  rodiče  o 
návštěvu  kroužku  projevili 
zájem.
Od října do školky nastoupila 
nová  posila  v  podobě  školního 
asistenta,  kterou  je  nový  pan 
učitel Vojta. Děti si ho hned od 
začátku velice oblíbily  a pevně 
věříme,  že  mužský  element  v 
ženském  kolektivu  bude  pro 
děti  jenom  přínosem.  Kromě 
nového pana učitele si děti také 
velmi  oblíbily  nový,  měkký 
koberec  ve  třídě,  po  kterém 
dovádějí, a to nejraději bosky.  
Na závěr bychom chtěli Všem 
popřát  poklidné  prožití  svátků 
vánočních  a  všechno  dobré  do 
nadcházejícího roku 2018.

Kolektiv MŠ Oříšek

V mateřské školce Oříšek pracuje nový pan učitel
Od  začátku  školního  roku  ve 
školce  proběhlo  mnoho  akcí: 
školní  rok  jsme  zahájili 
táborákem,  proběhla 
„Drakiáda“,  které  se  účastnili 

také  rodiče.  Do  školky  přijelo 
divadlo „Koráb“, děti navštívily 
místní  knihovnu  a  vyzdobily 
svými  kresbami  chodník  před 
úřadem v Ořešíně. Oslavili jsme

Pozor na namrzlé 
chodníky!

Zimní  údržba  městské  části 
Ořešín  probíhá  dle  dohody. 
Nádoby  na  posypový  materiál 
přibyly na dalších dvou místech 
v  Ořešíně.  Přesto  žádáme 
občany, aby v zimních měsících 
dbali  zvýšené  opatrnosti, 
používali  vhodnou  obuv  a  v 
případě  náledí    po  dobu 
nezbytně  nutnou  k  zajištění 
posypu  komunikací,  omezili 
pohyb po namrzlých  silnicích  a 
chodnících.
V  případě  potřeby  zajištění 
úklidu  nebo  posypu  volejte  na 
telefon  608  907  080    MVDr. 
Suchý.                             (úmč)  

Kurzy Alfa od 
března v Ořešíně
V  březnu  příštího  roku, 
pokud  se  najde  alespoň  deset 
zájemců,  se  v  Ořešíně 
uskuteční  Kurzy  Alfa.  Tyto 
kurzy jsou určené pro lidi, kteří 
si  kladou  otázky  o  smyslu 
života.  Co  je  po  smrti?  Jak 
udělat  svou  rodinu  šťastnější? 
Existuje  něco,  co  nás 
přesahuje?  Proč  Bůh  dopouští 
utrpení?  Proč  je  ve  světě  zlo? 
Nese  církev  odpovědnost  za 
špatnost  ve  světě?  Tyto  a 
jakékoli  další  otázky  Vám 
budou  na  kurzech  Alfa 
zodpovězeny  a  budete  o  nich 
moci diskutovat.
Kurzy  budou  probíhat  v 
Ořešíně  od  15.  3.  do  24.  5. 
2018. Bude se jednat o jedenáct 
večerů vždy ve čtvrtek.
Kurzy Alfa  jsou zdarma a pro 
účastníky bude vždy připraveno 
občerstvení včetně večeře.
Povede  je  pan  farář  z 
Řečkovic  Ing.  Mgr.  Jan  Kotík 
se svým řečkovickým týmem.
Hlásit  se  můžete  na  emailu: 
vecere.oresin@centrum.cz  nebo 
na telefonu: 737 160 327
Všichni jste srdečně zváni.

Významný krajinný prvek Loučky (Ořešínská rákosina)
Byly  zahájeny  kroky  pro 
přípravu  výběrového  řízení  na 
zhotovitele  tohoto  díla.  Na 
základě  biologického 
posouzení,  které  jsme  nechali 
zpracovat,  bylo  dohodnuto  s 
představiteli  Odboru  životního 

prostředí  MMB,  že  v  průběhu 
realizace  bude  z  úrovně  MMB 
zahájeno  správní  řízení,  jenž 
bude  nově  upravovat  předmět 
ochrany  v  této  lokalitě  a 
zároveň  dojde  ke  změně  názvu 
z  umělého  Ořešínská  rákosina 

na tradiční Loučky.
Realizace  projektu  VKL 
Loučky, pokud se vše zdaří, by 
měla  probíhat  v  prvních 
měsících  roku  2018,  její 
dokončení  případně  na  konci 
roku 2018.                               (jl)

Významný krajinný prvek U Skale (Meze u křížku)
I  pro  tuto  lokalitu  došlo  s 
Odborem  životního  prostředí 
MMB k  dohodě,  že  na  základě 
zpracovaného  biologického 
posouzení,  bude  aktualizován 
předmět  ochrany  významného 
krajinného prvku (VKP).
VKP  bude  rozšířen  a  bude 

změněn  název  lokality  z 
umělého  Meze  u  Křížku  na 
tradiční U  Skale  (podle  návrhu 
pana  Havíře).  V  zimních 
měsících  2017/2018  bude 
probíhat  za  účasti  biologického 
dozoru  obnovování  historické 
cesty.

Dále  bylo  dohodnuto,  že  v 
katastrálním  území  Jehnice, 
těsně  při  hranici  s  VKP  U 
Skale,  vznikne  na  pozemku 
města  další  VKP.  O  této 
skutečnosti  mám  20.  prosince 
informovat  jehnické 
zastupitelstvo.                         (jl)

Projekt  "Revitalizace 
krajinné  zeleně  a  ovocného 
sadu  Horka"  je,  jak  jsem  již 
psal ve slovu starosty, až na pár 
detailů hotov.
Nyní  je  na  každém,  aby 
posoudil,  zda  jsem  vás  od 
počátku  pravdivě  informoval 
já,  nebo  měli  s  Disneylandem 
pravdu jiní.
A  ještě  humorný  rozhovor, 
který  jsem  vedl  s  naším 

biologickým  dozorem  poté,  co 
při  obhlídce  pěl  chválu  na  to, 
jak je projekt zrealizován.
Já:  Myslíte  pane  doktore,  že 
teď by nás již mohli pochválit i 
Zelení?
Dr.: S tím nepočítejte...!
Já: A  proč,  vždyť  vy  jste  teď 
celou  dobu  říkal,  jak  je  ten 
projekt dobře udělán.
Dr.:  To  máte  tak.  Když  jej 
bude  posuzovat  dendrolog 

(odborník  na  stromy),  pochválí 
vás za to, co jste udělali. Bude
li  to však posuzovat entomolog 
(odborník na brouky), bude vás 
kritizovat za to, že jste pomohli 
stromům  tím,  že  jste  ořezali 
suché  větve,  ve  kterých  mohli 
žít broučci.
Já:  Takže  se  nikdy  nemohu 
zavděčit všem ochráncům?
Dr.: S  tím nepočítejte.  Jednou 
jste  starosta  a  starosta  je  od 
toho, mít starosti...                 (jl)

Horka je hotová. Projekt je podle odborníka udělán dobře

Naše  organizace  kromě 
sportovní  činnosti  svých  členů, 
pořádá  během  roku  řadu 
sportovních  a  turistických  akcí 
pro  veřejnost. V měsících  říjen 
a  listopad  proběhly  3  z  těchto 
akcí.
Nejprve  se  uskutečnil  již 
tradiční  „Noční  pochod  s 
překážkami“.  Noční  pochod  je 
určen  pro  všechny  věkové 
kategorie,  ale  je,  především, 
zaměřen  na  rodiny  s  dětmi. Na 
trase  vedoucí  lesními  cestami 
necestami  jsou  rozmístěny 
různé  překážky  a  také  se  tu  a 
tam  zjevují  strašidla  a 
pohádkové  bytosti.  Nakonec  i 
letos  se  takoví  podivní  tvorové 
na  trase  objevili  a  tak  si  více 
než 70 dětí a dospělých pochod 
pěkně užili. 
Další  z  podzimních  akcí  je 
závod  horských  kol  pro 
všechny  věkové  kategorie 
„Ořešínský  vánek“.  Ořešínský 
vánek  je  soubor  tří 
cyklistických  závodů: 
Ořešínský  Vichr  určený  pro 

juniory  a  dospělé,  Ořešínský 
vánek  pro  děti  a  mládež  a 
Ořešínský  větřík  což  je  závod 
kol  s  přívěsnými  dětskými 
vozíky. Závody jsou již řadu let 
nezbytnou součástí celoměstské 
kampaně  „Brněnské  dny  pro 
zdraví“ a  jsou také zařazeny do 
seriálu  cyklistických  závodů 
„  Brněnský  pohár  horských 
kol“  Tento  rok  se  do  boje  na 
závodní  tratě  vydalo  přes  100 
odhodlaných  závodníků  všech 
věkových kategorií.  
Hojně  navštěvovanou  akcí 
pořádanou  TJ.  Sokol  Ořešín  je 
turistický  pochod  „Pochod 
okolím  Ořešína“.  Pochod 
každoročně  konaný  17. 
Listopadu  je  věnovaný 
vzpomínce  na  tragicky  ze
snulého  velkého  příznivce  a 
podporovatele  jednoty    ing. 
Jiřího  Václavka  a  nese  tak 
podtitul  „Vzpomínka  na  Jirku 
Václavka“. Trasy vedené, až na 
vyjímky,  po  značených 
turistických  cestách  v  rozlehlé 
zalesněné  krajině  počínají  v 

Ořešíně  a  zasahují  až  k 
Bílovicím  nad  Svitavou  a 
Adamovu.  Letos  jsme  museli 
vedení  některých  z  delších  tras 
změnit,  neboť  v  oblasti  Ada
mova  a  Blanenska  byl 
Městským  úřadem  Blansko 
vyhlášen  zákaz  vstupu  do  lesa. 
Proto jsme trasy naplánovali do 
neméně  půvabné  krajiny  –  do 
oblasti  okolo  Brněnské 
přehrady.  Přes  tyto  komplikace 
byl  letošní  ročník  velmi 
úspěšný  a  zúčastnilo  se  ho 
téměř  160  turistů.  Na  trasách 
turistického  pochodu  narazili 
účastníci  i  na  množství 
studánek,  památníků  a  také 
uměleckých  děl  –  dřevěných  i 
kamenných  plastik  i 
technických  památek.  V  cíli 
byli  turisté  odměněni  origi
nálním  účastnickým  listem  s 
pečetí  a  špekáčkem,  který  si 
mohli  ihned  na  připraveném 
ohni opéci.
V  neposlední  řadě  je  třeba  i 
uvést, že se opět  několik členů 
TJ  zúčastnilo  jako  dobrovolní   

pořadatelé  na  stanovišti ASPV 
sportovního  veletrhu  „  Life  “ 
konaného v listopadu v  brněn
ském veletržním areálu.
Zároveň  mi  dovolte,  abych 
využil  příležitosti  a  jménem 
výboru  i  členů TJ Vám  popřál 
krásné  svátky  v  novém  roce 
stálé  zdraví,  štěstí  a  hodně 
osobních  i  sportovních 
úspěchů.  Také  Vás    tímto 
zveme  na  Nový  rok  2018    na, 
již    tradiční,    Novoroční 
hvězdicový  pochod  na  Babí 
lom.

MVDr. F. Pokorný
TJ. Sokol Ořešín


