
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

období: duben – květen – červen 2020 



 

 

 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 23. 4. 2020 

• ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2019 

• ZO schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2019 

• ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad 

• ZO schválilo organizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Ořechov – dopravní automobil“ 

• ZO schválilo zadávací dokumentaci na akci „Ořechov – dopravní 
automobil“ 

• ZO schválilo znění výzvy k podání nabídky na akci „Ořechov – dopravní 
automobil“ 

• ZO schválilo hodnotící komisi na akci „Ořechov – dopravní automobil“ 

• ZO schválilo smlouvu o dílo na dodávku a montáž oken a dveří do KD 

• ZO schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci kulturního domu – 
vestibul a chodba 

• ZO schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci kulturního domu – sál a 
galerie 

• ZO schválilo žádost o připojení na vodovod a kanalizaci p. č. 469/3 

• ZO schválilo obnovení nájezdu k p. č. 492 a 545/1 

• ZO schválilo snížení minimálního počtu dětí v MŠ v době COVID – 19 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 

• ZO vzalo na vědomí zápis ze schůze finančního výboru 

• ZO vzalo na vědomí darovací smlouvu  

• ZO vzalo na vědomí nájemní smlouvu 

• ZO vzalo na vědomí Smlouvu o pronájmu silnice I/37 
 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se konalo v prostorách přírodní zahrady 
v mateřské škole. Byly dodrženy dvoumetrové rozstupy jak členů 
zastupitelstva obce, tak veřejnosti. Po celou dobu měli přítomní zakrytá ústa a 
nos.  
 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 28. 5. 2020 

• ZO schválilo doplnění bodu do programu 

• ZO schválilo dodavatele na akci „Ořechov – dopravní automobil“ firmu 
CARent, a.s. 

• ZO schválilo Smlouvu o věcném břemeni č. NM-01430059390/001 

• ZO schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci vodovodu v silnici I/37 

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 



• ZO schválilo cenovou nabídku na vodovod v bytové zástavbě 
v Ořechově 

• ZO schválilo cenovou nabídku na kabelovou chráničku 

• ZO schválilo záměr obce o prodeji části pozemku p. č. 1544 v k. ú.  
Ořechov u Křižanova 

• ZO schválilo záměr obce o prodeji pozemku p. č. 9/1 v k. ú. Ořechov u 
Křižanova 

• ZO schválilo výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na 25 v MŠ Ořechov 

• ZO schválilo Smlouvu o pronájmu užívání silnice III/03719 

• ZO schválilo cenovou nabídku na údržbu parket v sále v kulturním domě 

• ZO rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu a jejím obsahu 
z vlastního podnětu podle §55, písm. a) a b) Stavebního zákona 
1) Zařazení ploch územní rezervy R3 do zastavitelných ploch k bydlení 

v RD 
2) Zařazení ploch územní rezervy R4 do zastavitelných ploch veřejného 

prostranství 
3) Zařazení plochy trvalý travní porost p. č. 1060/4 v k. ú. Ořechov u 

Křižanova, plochy trvalý travní porost p. č. 1060/5 v k. ú. Ořechov u 
Křižanova a plochy zahrada p. č. 1055 v k. ú. Ořechov u Křižanova 
do zastavitelných ploch k bydlení v RD 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3 

• ZO zamítlo finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s. 

• ZO ukládá starostce obce zajistit cenové nabídky od více firem na 
úpravnu vody a propojení s vrtem 
 
 

 
           AKTUÁLNÍ INFORMACE                   

 
 

Obec Ořechov nabízí k prodeji palivové dříví za cenu 423,50 Kč/bm. Bližší 
informace Vám podá pan Roman Sklenář, tel. 775 580 701. 

   

KONTEJNER NA BIOODPAD 

 

V obci jsou umístěny kontejnery na bioodpad. Opakovaně se v nich nachází 
materiál, který tam nepatří. Tento týden jsme z kontejneru vybírali skelnou 
vatu, která patří do nebezpečného odpadu, dále plasty, na které je dostatek 
kontejnerů u obchodu, papírové krabice atd. Kvůli nekázni našich spoluobčanů 
budeme nuceni umístit ke kontejnerům fotopasti. 



Do kontejneru na BIO odpad 

PATŘÍ: 
zbytky ovoce a zeleniny 

listy a nať zeleniny 
kuchyňský odpad 

odpad ze zeleně v domácnosti 
travní hmota 

plevel a listí 
jemné nebo drcené větve 

hobliny, piliny 

Do kontejneru na BIO odpad 
NEPATŘÍ: 

komunální odpad 

živočišné zbytky (maso, kůže, 
kosti) 

exkrementy zvířat 
papír 

sklo 
plasty 

textil, kovy 

nebezpečné odpady 

 

U kontejnerů, které jsou umístěny u obchodu, se začala vytvářet skládka 
nebezpečného odpadu. Žádáme majitele odložené televize a počítače, aby 
si elektrospotřebiče odvezli zpět domů. Sběrna nebezpečného odpadu do 
naší obce přijede na podzim, včas budete o termínu informováni. Jarní svoz 
nebezpečného odpadu neproběhl z důvodu COVID – 19. V případě nutnosti je 
možné nebezpečný odpad odvézt na sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí nebo 
Velké Bíteši. 

Vážení občané, 

žádáme Vás, abyste důsledně dodržovali třídění odpadu podle původu. 
Pokud při vývozu obsluha zjistí, že v kontejneru jsou uloženy jiné 
odpady, bude vývoz proveden na skládku komunálního odpadu a obec 
zaplatí vyšší sazbu za odvoz. V důsledku toho může být v dalších letech 
navýšen i poplatek za svoz PDO pro občany. 

 

 

 

 

 
 
 
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE 

 
Na víkend 21. - 22. srpna 2020 jsme objednali stejně jako v minulých letech letní 
kino.  Užijte si s námi neopakovatelnou atmosféru venkovního promítání spojenou 
se setkáním s kamarády a spoluobčany a s možností občerstvení. Kromě toho si 
určitě odnesete pěkný kulturní zážitek.   
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

LETNÍ KINO 



V pátek budeme promítat českou pohádku Zakleté pírko od režiséra Zdeňka 
Trošky. 
 
 

 
 
V sobotu uvidíte českou komedii Přes prsty od režiséra Petra Kolečka. 
 

 
 

 
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. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
V jarních měsících proběhla částečná rekonstrukce kulturního domu. V sále 
byla vyměněna stará hliníková okna za nová plastová, dále došlo k výměně 
dřevěných dveří do sálu za nové plastové. Omítky ve vestibulu, na chodbě, 
v sále a na galerkách byly oškrabány, napenetrovány, nataženy fajnovou 
omítkou. Na chodbě byla snížena část stropu sádrokartonem. Dále došlo 
k renovaci parket. Celý kulturní dům je nově vymalován a byla nainstalována 
nová světla. Ve vestibulu máme nový šatní pult. Tento projekt byl financován 
z dotace Kraje Vysočina Program obnovy venkova. 
 

 
       nové dveře do sálu     zrenovované parkety 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ve čtvrtek 25. června 2020 se starostka s místostarostkou byly rozloučit 
s dětmi v mateřské škole  , které půjdou po prázdninách do první třídy. 

USKUTEČNĚNÉ  AKCE  

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU 



Předškoláci byli ošerpováni, dostali pamětní list a knížku. Slavnostní akce se 
konala v prostorách přírodní zahrady v mateřské škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 27. června 2020 se konal druhý ročník Farmářských trhů s cimbálem. 
Nabídka trhovců byla velmi pestrá. Mohli jsme si zakoupit sýry, salámy, 
domácí chléb, klobásy, keramiku, výrobky z pedigu, včelí med, bižuterii, 
perníčky, čaje atd. Pro dobrou náladu hrála cimbálová skupina Koštýř až do 
večerních hodin. Po ukončení jejich produkce nám k zábavě hrál pan Jiří 
Hofmann na harmoniku. Tato akce byla částečně financována z projektu 
MA21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMÁŘSKÉ TRHY S CIMBÁLEM 

 
 



 

 
Vážení čtenáři, 

školní rok doběhl do svého konce, a tak mi dovolte, shrnout poslední tři 
měsíce v mateřské škole. Asi jako každého, i nás ovlivnil Covid 19. Školku 
jsme museli od 17.3.2020 uzavřít pro nedostatečný počet dětí. Opět otevřena 
byla až od 18. května. Nejprve s polodenním provozem, vzhledem k malému  
počtu nahlášených dětí, další týdny byla otevřena již s provozem celodenním. 
Pro znovuotevření jsme museli  celou budovu vydezinfikovat, vytřídit hračky 
pro děti ,ponechat jen takzvané hračky tvrdé a každý den je umývat 
dezinfekcí. Děti a učitelé se mohli po školce pohybovat bez roušek, provozní 
zaměstnanci a rodiče nikoli. Jedinou akcí, která byla možná zrealizovat bylo 
rozloučení s předškoláky. Uskutečnila se na zahradě školky. S předškolními 
dětmi se  přišla rozloučit paní starostka a paní místostarostka.  

 
 
 
         Tvoření velikonoční keramiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mateřská škola Ořechov 
je kolegiálním centrem Klokanovy 
školky. 

 
 

 
 

Mgr. Bohdana Musilová 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  



 
 
 
 
Milí čtenáři, 
 
Jsem velmi ráda, že se opět můžeme potkávat v naší knihovně, a doufám, že 
vás potěší i nové knihy, které jsem zakoupila v měsíci červnu.  

 
Vybrala jsem vámi nejžádanější žánry a prvním z nich je 
historický román „Já rytíř“ od spisovatele Františka Niedla. Jedna 
z hlavních postav tohoto románu, Wolfram Katzinger z Olšové, 
se usadí na králem zastaveném hradě Ojvíně a doufá, že toto 
sídlo bude dostatečnou ochranou pro jeho rodinu. Na svůj 
dobudovaný hrad na pomezí s Bavorskem se vrací Beneš 
z Vřesova. Také on doufá, že mu osud dopřeje klidu, aby se 
mohl těšit z blízkosti své ženy Gabriely. Nastává však poslední 
období střetů. Král Jan nechává království českým pánům, kteří 
mu pobyt v něm dostatečně otrávili. Neutíká však, jen dává 
přednost evropské politice…  

 
Dále jsem zvolila román „Třpytivá hodina“ o vášni, zármutku, 
ztrátě a tajemstvích, zasazený do období bouřlivých změn 
mezi světovými válkami. Hlavní hrdinka Selina Lennoxová 
patří ke zlaté mládeži. Její život je nekonečný večírek plný 
alkoholu a skandálů, který má jediný cíl: vyhnout se nudnému 
životu, který jí naplánovali rodiče. Lawrence Weston je chudý 
malíř, který nečekaně vstoupí do Selinina života, a ačkoliv si 
uvědomuje, že dívka jejího postavení nikdy nemůže být jeho, 
nedokáže ji opustit. Láska, kterou prožívají, je opravdová. 
Selina sní o šťastném životě po jeho boku, pak ale dojde 
k tragédii, která ji donutí učinit rozhodnutí, které je bezpečné, 
místo toho, které je správné… 

 
 

Poslední knižní novinka, kterou chci zmínit, je jako stvořená pro 
milovníky napětí a thrilleru. Od Larse Keplera jsem zvolila 
nejnovější knihu „Lazar“. Komisař Joona Linna si myslel, že už 
má to nejhorší za sebou, přitom všechno teprve začíná. Policisté 
objeví v bytě na předměstí Osla tělo mrtvého muže. Z toho, co 
najdou v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač hrobů, 
sběratel trofejí a kanibal. Jednou z jeho trofejí je i lebka Joonovy 
manželky. Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou souvislost 
mezi oběťmi nemůže ignorovat – stopy totiž vedou k někomu, 
kdo už je dávno mrtvý. 

 
 

KNIHOVNA 



Tak to byla jen malá ochutnávka knižních novinek. Všechny novinky na vás 
samozřejmě budou čekat v naší knihovně. Těším se na vás každou sobotu od 
dvou do tří hodin odpoledne. 
 

Lucie Komínková 
 
 
 

 
 
V měsíci dubnu, květnu a červnu 2020 oslavili svá životní jubilea: 
 

Hladík Emil    89 let  Ořechov 
Voborná Irena  70 let  Ořechov 
 
 
 

Odešel z našich řad 
 
Plocek Antonín 
 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Místní SDH provedl dne 22. 5. 2020 sběr starého železa. Za přispění 
občanů obce se podařilo členům sboru nashromáždit poměrně velké 
množství kovového odpadu, za které SDH získal 8.200,-- Kč. Tyto 
prostředky budou použity na nákup hasičského vybavení pro tým dětí. 
SDH tímto velice děkuje všem občanům za spolupráci a za poskytnutý 
kovový odpad.  
 
 
Milý spoluobčané, 
přeji Vám pěkné letní dny plné pohody, zážitků, inspirace, dobrodružství a 
odpočinku. 
 
 
 
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. 


