
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

období: duben – květen – červen 2021 



 

 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 7. 4. 2021 

• ZO schválilo Smlouvu o dílo na odborné a specifické činnosti pro 
Kanalizaci a ČOV Ořechov – zkušební provoz 

• ZO schválilo rekonstrukci vytápění v MŠ Ořechov 

• ZO schválilo uzavření smlouvy č. NM-001030063587/001-ELPR o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

• ZO schválilo účetní závěrku obce Ořechov za rok 2020 

• ZO schválilo účetní závěrku MŠ Ořechov za rok 2020 

• ZO schválilo závěrečný účet obce Ořechov za rok 2020 bez výhrad 

• ZO schválilo převedení hospodářského výsledku MŠ Ořechov do 
rezervního fondu MŠ Ořechov 

• ZO schválilo souhlasné stanovisko ke stavbě plotu na hranici p. č. 
1449/1 a p. č. 1449/9 

• ZO schválilo položení zámkové dlažby na p. č. 1525/25, vjezd k RD a 
položení zatravňovací dlažby na p. č. 1525/5, vjezd do stodoly 

• ZO schválilo zakoupení čerpadla na zvýšení tlaku vody z vodovodního 
řádu 

• ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Ořechov 
v roce 2020, bez chyb a nedostatků 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 

• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru 

• ZO zamítlo žádost o vybudování dětského tábořiště se zázemím 

• ZO zamítlo návrh na uzavření dohody o vytvoření společného školského 
obvodu spádové MŠ 

• ZO zamítlo nabídku na mokrou údržbu víceúčelového hřiště 

• ZO odložilo výsadbu ovocných stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP – 
Sázíme budoucnost 

 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 3. 6. 2021 

• ZO schválilo změnu sazby elektřiny odběrného místa ČOV Ořechov 

• ZO schválilo Smlouvu o dílo s Enviro – Ekoanalytika, s.r.o. 

• ZO schválilo Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb 
s dodatkem č. 1 

• ZO schválilo prodloužení pojištění odpovědnosti zastupitelů za újmu 
způsobenou obci 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 

• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru 

• ZO vzalo na vědomí Oznámení o porušení smluv o odvádění odpadních 
vod a udělení pokuty 

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 



• ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek pro Diakonie ČCP středisko 
v Myslibořicích 

• ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, 
Nové Město na Moravě 

• ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. Praha 

• ZO odložilo možnost rozšíření kapacity v mateřské škole 
 
 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 6. 2021 

• ZO schválilo zaplacení pokuty za porušení Smlouvy o odvádění 
odpadních vod a předání podkladů JUDr. Jaroslavu Pavlasovi, Ph.D. 
k realizaci dalších právních kroků 

• ZO schválilo nájemní smlouvu na promítací zařízení od 27. 8. do 28. 8. 
2021 

 
           AKTUÁLNÍ INFORMACE    

 
 
 
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko zorganizoval veřejnou sbírku za účelem 
finanční pomoci obcím postižených tornádem. Na účet mohou přispívat města, 
obce, podnikatelé i občané jednotlivých měst a obcí. 
Vybrané peníze budou převedeny přímo na účty nejvíce postižených obcí na 
Hodonínsku. Jednotlivé obce pak peníze rozdělí dle místní znalosti nebo je 
použijí pro obnovu vlastní infrastruktury.  
Takto adresnou pomoc považujeme za nejúčinnější. 
Číslo transparentního účtu je: 

6013212309/0800 
Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních 
prostředků na tento účet je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční 
částka. Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se 
zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky. 
V případě finančního příspěvku od právnické osoby je předpřipravena 
Darovací smlouva s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko, smlouvu 
najdete na webových stránkách obce nebo si ji můžete vyzvednout v písemné 
formě na obecním úřadě Ořechov, ve které stačí vyplnit částku a údaje o dárci. 
Poté je třeba doručit smlouvy ve dvojím vyhotovení na Obecní úřad v 
Ořechově, odkud budou hromadně zaslány Mikroregionu Velkomeziříčsko-
Bítešsko k podpisu. Následně Vám bude jedno vyhotovení smlouvy vráceno.  
 
Obec Ořechov přispěla částkou 50 000,- Kč. 

 

FINANČNÍ POMOC OBCÍM POSTIŽENÝM TORNÁDEM 



 
 

Starostka obce Ořechov vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Ořechov, příspěvkové organizace. 

 
 

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ  



 

 
 
 
Z důvodu havarijního stavu topení v mateřské škole dojde v měsíci červenci 
k rekonstrukci – I. etapa. Rekonstrukce proběhne v prvním patře MŠ – herna, 
ložnice a sociální zařízení. 
Tato akce je financována z Programu obnovy venkova. 

 
 
 
 
Na víkend 27. - 28. srpna 2021 jsme objednali jako v minulých letech letní kino. 
V pátek budeme promítat českou pohádku Princezna zakletá v čase.  
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice 

Murien. Kletba se má naplnit v den 

Elleniných dvacátých narozenin, 

jakmile zapadne slunce. Avšak ve 

chvíli, kdy zajde poslední sluneční 

paprsek a vše se zdá ztraceno, 

princezna zjišťuje, že zůstala 

uvězněná v čase. Pokaždé, když 

se kletba naplní, Ellena procitne 

do dne svých dvacátých narozenin 

a je nucena ho prožít celý znovu. 

Aby zachránila své království i 

sebe samotnou, musí v sobě 

nalézt odvahu a čisté srdce a 

dávné kletbě se jednou provždy 

postavit. 

 

V sobotu se můžete podívat na českou komedii Bábovky. 
Film Bábovky natočený podle 

knižního bestselleru spisovatelky 

Radky Třeštíkové vypráví o tom, 

že všichni jsme propojení a díky 

tomu i malé věci dokážou někdy 

otřást světem. 

Příběhy hrdinů Bábovek nám 

ukáží, že některá setkání dokáží 

navěky změnit život. Všichni 

jsme totiž propojeni. Vztahy, 

prací, náhodami, nenávistí nebo 

láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí 

humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné 

partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, 

které zná každý z nás.  

Oba dva dny začínáme promítat ve 20:30 hod. Občerstvení zajištěno (pivo, 
limo, steak, popcorn….). Vstupné ZDARMA. 
 
Tato akce je pořádána v rámci projektu MA21. 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

LETNÍ KINO 



 
 

 
 
 
 

 

I v letošním roce se naše obec zapojila do akce 
s názvem Čistá Vysočina, kterou pořádá Krajský 
úřad Kraje Vysočina. V pátek 16. dubna 2021 
zúčastnění dobrovolníci vyčistili tři úseky, za což 
jim patří velké poděkování. 

 

 

 

 

 

 

V pátek 4.června 2021 jsme přivítali tři 
nové občánky – Lukáška Kokojana, 
Terezku Růžičkovou a Davídka 
Vrbku. Přejeme rodičům, aby jim 
jejich zlatíčka dělala jen samou 
radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USKUTEČNĚNÉ  AKCE  

ČISTÁ VYSOČINA 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 
 



 

 

V neděli 27. června 2021 se konal třetí ročník Farmářských trhů s cimbálem. 
Nabídka trhovců byla velmi pestrá. Návštěvníci si mohli zakoupit domácí 
limonády, různé druhy kávy, keramiku, čaje, včelí med, perníčky a jiné lákavé 
produkty.  

Pro dobrou náladu hrála cimbálová skupina Koštýř až do večerních hodin.  

Tato akce byla pořádána v rámci projektu MA21. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

V úterý 29. června 2021 navštívily starostka s místostarostkou mateřskou 
školu, aby se rozloučily s dětmi, které půjdou po prázdninách do první třídy. 
Jedná se o tři dívky – Vendulka Loupová, Adélka Růžičková a Gábinka 
Valová. Budoucím školačkám přejeme hodně školních úspěchů. 

FARMÁŘSKÉ TRHY S CIMBÁLEM 

 
 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 



 

 
 
Vážení čtenáři, 
školní rok jsme v Mateřské škole v Ořechově ukončili slavnostním rozloučením 
s předškolními dětmi za přítomnosti paní starostky a paní místostarostky obce. 
Do první třídy nastoupí tři děvčata. Na další školní rok 2021/2022 máme opět 
naplněnou kapacitu. Dokonce jsme museli, ač neradi, deset dětí nepřijmout 
právě z kapacitních důvodů. Jedná se především o děti dvouleté a děti 
z okolních obcí. Důležitým faktorem při přijímání je totiž věk, trvalé bydliště 
dítěte a samozřejmě i kapacita školy. Pokud přijímáme děti dvouleté, musíme 
snížit celkový počet o dvě místa, jak nařizuje vyhláška o předškolním 
vzdělávání.  

V tomto školním roce jsme byli zapojeni 
do několika projektů. Jedním z nich je i 
projekt, který se nám velmi líbí, s názvem 
Se Sokolem do života – svět nekončí za 
vrátky, cvičíme se zvířátky. Učí děti 
vnímat pohyb jako přirozenou součást 
života.   

Na konci června jsme se vydali na školní 
výlet vlakem do Tišnova, kde jsme 
vystoupali na Klucaninu. Nachází se tady zděná  rozhledna. Je z ní krásný 
rozhled na Tišnov, i na vzdálené kopce. Směrem k rozhledně vede i zajímavá 
naučná stezka pro nejmenší děti, která hravým způsobem seznamuje se 
základními druhy stromů, keřů a živočichů.  V měsíci červnu jsme také oslavily 
Den dětí. Nejen, že jsme si ve školce udělali slavnostní pohoštění, ale 
dopoledne jsme také vyrazili na stezku s názvem Po stopách bizona. Děti 

plnily řadu úkolů s indiánskou 
tématikou a na samém konci stezky 
je čekala odměna.  

V květnu jsme bohužel tradiční 
besídku pro maminky ke Dni matek 
nemohli zrealizovat vzhledem 
k epidemii, a tak jsme alespoň 
ozdobili strom u obchodu 
vlastnoručně vyrobenými srdíčky se 
jmény maminek. Moc nás těší, že 
se našly i jiné děti, které se k nám 
připojily a pověsily srdíčko pro svou 

maminku.  

Měsíc duben byl pro nás ve znamení Covidu. Školka byla uzavřená, pouze 
předškolní děti plnily výborně distanční výuku. Za to patří velká chvála nejen 
dětem, ale zejména rodičům za skvělou spolupráci. Nyní věříme, že už snad 
bude lépe. 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

http://www.tisnov.cz/rozhledna-0


Přejeme Vám všem krásné léto plné pohody, sluníčka, a především tolik 
ceněného zdraví. 

 
 

Mgr. Bohdana Musilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milí čtenáři, 
 
nastal čas prázdnin, letních dovolených, a já jsem si pro vás připravila tři 
knihy, které vám teď představím. 
   Na úvod nezačneme ničím jiným, než bestsellerem nesoucím název Robert 
Šlachta: Třicet let pod přísahou. Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím 
rozhovoru se známým investigativním novinářem Josefem Klímou osobní 
zpověď svého neobyčejného života. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně 
hovoří o ožehavých tématech a kauzách, o nichž v době služby mluvit nemohl. 
Tuto knihu vřele doporučuji-přečtete ji jedním dechem. 
   Následující kniha Porodní sestra z Osvětimi je pravdivým příběhem ženy, 
která zachránila tisíce dětí. Další transport vězňů směřuje do Osvětimi. Je 
mezi nimi i Stanislawa Leszczynská, porodní sestra z Lodže, která na vlastní 
žádost začíná pracovat v nelidských podmínkách: bez vody, základních 

KNIHOVNA 



lékařských nástrojů a léků. Porody probíhají na kamnech zakrytých starou 
dekou. Mnohokrát riskuje vlastní život, když vzdoruje nemilosrdným příkazům 
Josefa Mengeleho. Dělá vše pro ochranu dětí před jeho krutými experimenty. 
Snaží se být oporou pro matky, kterým byly děti násilně odebrány a poslány 
do říše. Nebo na smrt... 
   Na závěr, abychom nekončili v ponurém duchu, vám nabídnu romantickou 
trilogii Kavárna U Anděla z pera spisovatelky a skvělé vypravěčky Anne 
Jacobsové. Tato třídílná série je strhujícím příběhem jedné kavárenské 
dynastie ve dvacátém století. Mladá Hilda sotva dokáže uvěřit svému štěstí. 
Válka skončila a kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem ušetřena. Přes 
všechny překážky chce tento rodinný podnik s bohatou tradicí učinit skvělým 
místem setkávání významných osobností, čímž byl proslulý dříve. Mladý mír 
však již brzy zkalí první konflikty. Když přijde do kavárny půvabná mladá žena 
a představí se jako její sestřenice Luisa, vyvolá to v Hildě nedůvěru. Kdo je 
tahle záhadná Luisa, která se z Východního Pruska dostala až do 
Wiesbadenu? Narůstající rivalita mezi oběma ženami ohrožuje harmonickou 
atmosféru v kavárně. Dokud Hilda i Luisa nakonec nepochopí, že mají cosi 
společného-tajemství z válečné doby, jež je dodnes děsí. 
   A to je pro tentokrát ode mě vše. Naše knihovna je otevřená každou sobotu 
od dvou do tří hodin odpoledne. Těším se na vás!  

Lucie Komínková 
 
 

 
 
V měsíci dubnu, květnu a červnu 2021 oslavil své životní jubileum: 
 

Hladík Emil    90 let  Ořechov 
 
 

Odešly z našich řad: 
 
Nováková Štěpánka 
Vižďová Štěpánka 
 
Přistěhovala se: 
 
Štefková Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve zpravodaji jsou uvedena jména pouze těch, kteří k tomu dali souhlas. Zpravodaj zpracovala 
starostka obce Bc. Petra Slámová. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Ať život splní Vaše přání a naděje, 
ať štěstí se na Vás denně usměje. 


