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Ořechov a Ronov jsou 
vyhledávaným místem 
pro turisty.  Vede zde 
naučná stezka pro pěší 
a cyklisty kolem Sv.  hory, 
červená a  modrá turistická 
značka a  cyklostezka 5242. 
V  katastru obce je 12 
rybníků, převážně na chov 
ryb a k rekreaci.

Podnikání v obci
Kadeřnictví, Hospoda Na Hrázi, COOP, Hobby bazar, 
Ořechovská lesní školka, Autodoprava, SynCare, 
Kamenolomy ČR, Pneuservis, Agro Záblatí, Zednictví.

Ořechov a Ronov je známý svým společenským životem. 
Každoročně se zde koná ples obce, masopust, karneval, 
slet čarodějnic, Antonínská pouť, letní kino, drakiáda, 
rozsvěcování vánočních stromků, vánoční bruslení, 
novoroční výšlap na Svatou horu.



V Ořechově se nachází obecní úřad, mateřská škola, 
prodejna smíšeného zboží, knihovna, hasičská zbrojnice, 
restaurace, dětské hřiště, dopravní hřiště, tenisové 
kurty. V Ronově kaple sv. Antonína Paduánského, tvrz, 
pohostinství, dětské hřiště, výletiště.

Kapli svatého Antonína 
dal postavit  vedle tvrze 
majitel křižanovského 
panství Jan Pavel z Garu 
v  roce 1680. Kapli 
vymaloval Karel Töpper, 
známý svými freskami na 
Velehradě a Zelené hoře.

V  roce 2014 obec zakoupila 
v dražbě chátrající a neudržovaný 
starý dům.  Postupně jsme 
zvelebili interiér a exteriér na 
velice útulné obydlí. „Chaloupka 
naše slouží jako místo pro 
setkávání všech generací, 
udržování a  předávání tradic. 
Veškeré vybavení je darované 
místními občany.

Obec Ořechov leží v  Kraji Vysočina, v  západní části 
Českomoravské vrchoviny. Založení Ořechova se datuje 
kolem roku 1364. Od roku 1981 – 1990 byl součástí 
Osové Bítýšky. Poté se Ořechov stal samostatnou obcí. 
Součástí obce je místní část Ronov. Ořechov a místní část 
Ronov leží v nadmořské výšce 550 m. Žije zde průměrně 
320 obyvatel. Obec protíná státní silnice I.třídy, která se 
v  nedaleké Velké Bíteši napojuje na dálnici D1 a také 
železniční koridor  Praha – Brno. 

V roce 2014 se stal Ořechov vesnicí roku Kraje Vysočina 
a získal druhé místo v celostátním kole.

Budova školy byla vystavěna v  roce 1912, sloužila jako 
škola základní. V roce 1981 z důvodu nedostatku žáků 
byla tehdejší škola nahrazena školou mateřskou. Školka 
je jednotřídní s kapacitou 25 dětí.

Obec dbá o volnočasovou aktivitu nejmenších. K dispozici 
mají dvě dětská hřiště, tenisové kurty a dopravní hřiště.


