období: leden – únor – březen 2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 13. 2. 2020
• ZO schválilo zprávu o realizaci MA21 v roce 2019
• ZO schválilo akční plán zlepšování MA21 v roce 2020
• ZO schválilo realizaci projektu Rozvíjení komunitních vztahů a MA21
v obci Ořechov a její místní části Ronov v roce 2020 se spoluúčastí
54 000,- Kč.
• ZO schválilo zapojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
• ZO schválilo finanční dar pro MOST Vysočina o.p.s.
• ZO schválilo žádost o připojení na vodovod a kanalizaci p. č. 246/4
• ZO schválilo žádost o připojení na vodovod a kanalizaci p. č. 470/2
• ZO schválilo žádost o připojení na vodovod a kanalizaci p. č. 440/2
• ZO schválilo cenovou nabídku na provedení výchovného řezu u
mladých výsadeb podél polních cest
• ZO schválilo cenovou nabídku na změnu č. 1 Územního plánu
• ZO schválilo cenovou nabídku na Územní studii
• ZO schválilo zakoupení 3 ks kontejnerů na papír
• ZO schválilo zakoupení 5ks prodejních stánků
• ZO vzalo na vědomí darovací smlouvy
• ZO vzalo na vědomí informace o akci „Čistá Vysočina“
• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9
• ZO vzalo na vědomí zápis ze schůze finančního výboru
• ZO vzalo na vědomí hospodaření v obchodě Ořechovka v roce 2019
• ZO zamítlo žádost o realizaci podnikatelského záměru v obci
• ZO schválilo záměr obce o prodeji p. č. 675/11 a p. č. 1542
• ZO schválilo umístění veřejného osvětlení k p. č. 469/2 v Ořechově
• ZO schválilo kalkulaci na archeologický výzkum formou dohledu na akce
Oprava a odbahnění rybníků Dolní a Horní Chmelík
• ZO schválilo uvolněnou funkci starostky obce
• ZO vzalo na vědomí Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na
stavební práce Kanalizace a ČOV
• ZO zamítlo Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor k podnikání

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Od pondělí 20. dubna 2020 do středy 22. dubna 2020 bude v Ořechově a od
středy 22. dubna 2020 do pátku 24. dubna 2020 bude v Ronově přistaven
kontejner na sběr komunálního odpadu.

V Ořechově a v Ronově budou v měsíci dubnu přistaveny kontejnery na
bioodpad. Mezi bioodpad patří: listí, tráva, zbytky ovoce a zeleniny, rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce.
Obec Ořechov nabízí k prodeji palivové dříví za cenu 350,- Kč/bm bez DPH.
Bližší informace Vám podá pan Roman Sklenář, tel. 775 580 701.

Zrušení sběru papíru v mateřské škole:
Obec Ořechov do této chvíle zajišťovala sběr
papíru v místní mateřské škole. Vzhledem k tomu,
že firma, která papír vykupovala, již tuto službu
nebude provádět, obec Ořechov zakoupila 3 ks
plastových kontejnerů na papír. Dva kontejnery
jsou umístěny u obchodu Ořechovka a jeden
v Ronově. Žádáme občany, aby papír před
vložením do kontejneru svázali.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat paní Martině Havelkové, paní
Evě Blahové a slečně Michaeli Blahové za ušití roušek pro občany naší
obce.

Díky!

COVID – 19
Co aktuálně platí:

Omezení volného pohybu:
•

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území
celé České republiky s výjimkou:
o
o

nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

o

cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných
hmot,

o

cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

o

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

o

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

o

výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele,
včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,

o

pobytu v přírodě nebo parcích,

o

cest zpět do místa svého bydliště,

o
•

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

pohřbů;

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území
České republiky
o

omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a
pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,

o

omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

o

pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně dva metry, pokud je to možné;

•

•

od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech
místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako
jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to s výjimkou
o

dětí do dvou let věku,

o

řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

z důvodu omezení volného pohybu se odkládá hlasování v doplňovacích volbách do
Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32
rozhodnutím prezidenta republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do
Senátu Parlamentu České republiky, které mělo proběhnout ve dnech 27. a 28. března
2020 a 3. a 4. dubna 2020.

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb:
•

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a
prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
o

potravin,

o

pohonných hmot,

o

paliv,

o

hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

o

lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků,

o

malých domácích zvířat,

o

krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

o

brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

o

novin, časopisů,

o

tabákových výrobků,

o

služeb prádelen a čistíren,

o

opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30
osob,

o

odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

o

prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

o

provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

o

prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

o

pokladní prodej jízdenek,

o

lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba
hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,

o

provozování pohřební služby,

o

květinářství,

o

provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

o

prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

o

servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

o

realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení
daňové evidence

o

zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost

o

opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost

o

provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských ostatků do uren

o

myčky automobilů

•

pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané
provozovny;

•

zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;

•

od 25. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám přítomnost v
maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8.00 hod. a
10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu,
držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců
nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů
a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru;

•

všem provozovatelům maloobchodních prodejen s prodejní plochou nižší než 500
m2 se od 25. března nařizuje seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let při
prodeji upřednostnit;

•

všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní
košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za
hodinu;

•

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného
pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
o

je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

o

prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny

•

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé
provozující
maloobchodní
prodejnu
potravin
se
samoobslužným
prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové
prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na
ruce (např. mikrotenový sáček)

•

s účinností od 14. března 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na
tržnicích a tržištích;

•

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních
služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej
mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který
může probíhat bez časového omezení;

•

s platností do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje činnost provozoven
stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2;

•

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 hod. se zakazuje

•

o

provoz heren a kasin

o

provoz autoškol

o

provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s
oprávněním řidiče taxislužby

o

provoz samoobslužných prádelen a čistíren

o

přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby
marketů

o

přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i
venkovní sportoviště

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích
služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských
zařízeních a školských ubytovacích zařízeních
o

•

tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za
účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
prodej cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním
povolením na území ČR;

s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020
se pozastavuje platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s
cenovými předpisy;

•

•

s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že po dobu trvání nouzového
stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení
tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením
o

zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

o

posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona
č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů;

s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. byl pozastaven prodej jízdních dokladů
průvodčími ve vlacích Českých drah, cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni
k jejich zakoupení elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující
přepraveni i bez jízdního dokladu

PLÁNOVANÉ AKCE
VÝMĚNA
DVEŘÍ
V KULTURNÍM
V měsíci dubnu
bude OKENA
provedenaAvýměna
zbývajících
4 velkých DOMĚ
oken a vstupních
dveří do sálu v kulturním domě za nová plastová. Zároveň dojde k opravě vestibulu
kulturního domu – oškrabání a penetrace zdí, natažení fajnové, snížení části
stropu sádrokartonem a výmalba. Tento projekt bude financován z dotace Kraje
vysočina Program obnovy venkova.
KANALIZACE A ČOV
Stavba kanalizace a ČOV probíhá podle harmonogramu. Tento týden byly
zahájeny stavební práce na stoce B1, jedná se o stoku vedoucí v silnici I. třídy.
Na této komunikaci bude částečná uzavírka, bude zachován jeden jízdní pruh
a provoz bude řízen semafory v termínu od 15. 4. 2020 – 31. 10. 2020.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
NOVOROČNÍ VÝŠLAP
Krásné slunečné počasí provázelo všechny, kteří si vyšlápli na poutní místo
Svatá hora. Po zdolání kopce proběhlo, stejně jako každý rok, setkání s
občany ze sousedních obcí, převážně Heřmanova a Kadolce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Oblastní charita Žďár nad Sázavou se snaží při organizování
sbírky získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti
a mezinárodní pomoc, dále podpořit tříkrálovou tradici a
dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch
solidarity s těmi nejpotřebnějšími. Dne 4. ledna 2020 byly
všechny cíle naplněny a koledníci vybrali v naší obci velmi
pěknou částku 13 230,- Kč. Děkujeme všem, kteří otevřeli
svá srdce i peněženky.

REPREZENTAČNÍ PLES OBCE
Ples obce se konal v sobotu 1. února 2020. Zatančit a
pobavit se přišli nejen místní obyvatelé, ale také
přespolní. Večerem provázela hudební skupina
Flašinet a Bobrůvanka. Pro asi 250 lidí byla
připravena bohatá tombola a občerstvení. Celou akci
pořádalo zastupitelstvo obce. Velké poděkování patří
všem sponzorů, bez nichž by ples ztratil na své
atraktivitě.

EXKURZE DO OSVĚTIMI A BŘEZINKY
V sobotu 22. února 2020 naše obec v rámci projektu MA21 pořádala zájezd do
koncentračního tábora Osvětim a Březinka.
Osvětim byla během druhé světové války německým vyhlazovacím táborem.
Pronásledováni byli především Židé, ale i Romové, sovětští zajatci a také mnozí
další. Většina našla svou smrt v plynových komorách. Historie sahá do let 1940 až
1945, kdy docházelo k masovým popravám. V Osvětimi zahynulo přibližně 1,5
milionů nevinných lidí v plynových komorách, v důsledku vyhladovění nebo těžkých
prací. Konaly se zde i nehumánní experimenty. Největší vinu za experimenty nese
Josef Mengele.
Tábory byly v Osvětimi tři. Jako první byl postaven v roce 1940 Auschwitz I. Před
vstupem do něj se nachází známý nápis „Arbeit macht frei“, který bychom mohli do
češtiny přeložit jako "Práce osvobozuje". Pro nedostatečnou kapacitu byl postaven v
Březince největší komplex - Auschwitz-Birkenau, který se nachází asi 3 km od
vesničky Osvětim. Zemřelo zde více než milion vězňů. Známá je zde i rampa, kde
byli lidé před příchodem do tábora rozděleni, a na základě toho se z nich stali vězni

nebo jejich život skončil přímo v plynové komoře. Ze zmíněných dvou táborů vězni
často odcházeli do pracovního tábora v Monowicích - Auschwitz III.
https://www.osvetim.info

MASOPUST
Letošní masopustní průvod opět organizovaný místními hasiči byl bezpochyby
velmi pestrý. Navštívili nás obchodníci až z daleké Asie, samozřejmě všechno
zboží bylo prvotřídní kvality, a malá pozornost v podobě zmrzliny každého
zákazníka jistě potěšila. Nemohlo chybět ani zastoupení živočišné říše, a to
jak žabáka, veverky, tak i vlka. Také nás svojí přítomností poctil sám král a
kytarista hudební skupiny Kiss. Na bezpečnost a pořádek dbal policista a
hasič, kterému samozřejmě nemohl chybět hasicí přístroj.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 23. února naše obec v rámci projektu MA21 pořádala dětský
karneval. Karneval si děti užily s kamarády z Dózy z Velkého Meziříčí, kteří

pro ně měli připraveno mnoho soutěží, her a písníček na téma o zvířátkách.
Pro děti byla lákadlem i bohatá tombola.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
8. března 2020 přivítaly zastupitelky obce v čele s paní starostkou čtyři nové
občánky - Markétku Burešovou, Beátku Svobodovou, Vojtíška Vrbku a
Tomáška Krejčího. Jejich rodiče se podepsali do pamětní knihy a děti dostaly
krásné plyšové dárečky. Sváteční atmosféru doplnily místní děti s pásmem
básní a písní.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
první čtvrtletí nového roku je za námi a tak mi dovolte, napsat pár slov o tom,
jak jsme ho v mateřské škole prožili.
Začátkem ledna jsme s dětmi navštívili kapli sv. Antonína v Ronově, abychom
uviděli tradiční betlém. Díky paní Oldřišce Havelkové se děti dozvěděly mnoho
zajímavých informací nejen o jesličkách, ale i o svátcích vánočních a místní
kapli.

Velmi pěknou akci jsme měli v únoru, kdy děti pod
vedením pana Hofmanna měly polytechnické vzdělávací
dopoledne. Učily se pracovat s ručními nástroji,
zatloukaly hřebíčky, šroubovaly, vrtaly.
Polytechnické vzdělávání jsme také podpořili výletem do
ekologického střediska v Balinách, kde děti poznávaly
práci se dřevem. Dokonce navštívily i místní pilu a
vyrobily si dřevěnou hrací kostku.
Ve školce jsme pak každý
měsíc měli vzdělávací
program, který nám zprostředkovala Dóza
z Velkého Meziříčí. V lednu to byl program
s názvem Farmářův svět, v únoru Bzukot hukot
a v březnu děti tvořily z keramické hlíny.
Bohužel, další plánované akce se již vzhledem
k epidemiologické situaci nerealizovaly. Nyní, na
přelomu března a dubna je škola uzavřená až
do odvolání. Pevně věřím, že po Velikonocích se situace zklidní a my budeme
mít opět školku plnou dětského smíchu a štěbetání.
Mgr. Bohdana Musilová

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
jelikož musí být naše knihovna stále uzavřená, mám pro vás náhradní
možnost, jak si z naší knihovny vypůjčit knihy. Kontaktovat mě můžete na
telefonním
čísle
734 749
488
anebo
na
emailové
adrese
lucie.kominkova@seznam.cz . Já vám knihy nachystám a uložím na pult
v šatně kulturního domu, kde si je můžete v době úředních hodin (čtvrtek
17:00 – 19:00) vyzvednout.
Pokud se rozhodnete mě kontaktovat, můžete mi říct, jaký žánr byste si přáli,
a já vám dle toho knihy vyberu, anebo můžete požadovat konkrétní tituly. A jak
si na dálku ověřit, že se daná kniha nachází v naší knihovně? Je to velmi
jednoduché:
1. Vyhledejte si na internetu stránku www.knihzdar.cz (Knihovna Matěje
Josefa Sychry)
2. Na vodorovné liště si najděte kolonku ON-LINE SLUŽBY
3. Vyberte kolonku KATALOGY OBECNÍCH KNIHOVEN
4. Mezi zobrazenými knihovnami vyberte OŘECHOV OBECNÍ KNIHOVNA
5. Ve vodorovné liště klikněte na kolonku VYHLEDÁVÁNÍ a do formuláře
vepište autora a název knihy (pokud nevíte, jak se správně gramaticky píše
např. celé jméno autora, stačí vyplnit pouze název knihy). Pokud se kniha

nachází v naší knihovně, zobrazí se hledaný titul označený zeleným
symbolem.
Závěrem vám chci popřát pevné zdraví a věřím, že se brzy budeme moci opět
potkávat v prostorách knihovny.
Lucie Komínková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu, únoru a březnu 2019 oslavili svá životní jubilea:
Prášková Anežka
Kment Antonín
Vítková Jiřina
Kmentová Marie
Musilová Marie
Blahová Vlasta
Novotný Luboš

87 let
84 let
84 let
82 let
80 let
75 let
65 let

Ronov
Ořechov
Ronov
Ořechov
Ořechov
Ronov
Ořechov

Ať radost a štěstí Vás provází,
zdravíčko ať Vám neschází.
Ať rodina Vás miluje
a na oplátku Vy zas je.

Přistěhovali se:
Dobrovolný Martin
Knechtová Monika
Krejčí Pavel
Odstěhovala se:
Ošmerová Martina
Odešla z našich řad
Janáčková Květuše

Aktuálně:
Z důvodů šetření životního prostředí si Obec
Ořechov v rámci programu MA21 nechala
vyrobit vratné kelímky. Tyto kelímky budou
k dispozici všem našim spolkům při pořádání
kulturních akcí.

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

