
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

období: červenec – srpen – září 2021 



 

 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 2. 9. 2021 

• ZO schválilo cenovou nabídku na vypracování Provozního řádu 
vodovodu obce Ořechov od firmy Enviro Ekoanalytika, s.r.o., Velké 
Meziříčí 

• ZO schválilo dohodu o úhradě dluhu ve splátkách s firmou Aquasys 
s.r.o., Žďár nad Sázavou 

• ZO schválilo vyjmutí financí z rezervního fondu mateřské školy 

• ZO schválilo kladné vyjádření k návrhu dílčího čerpání finančních rezerv 
z fondu sanací a rekultivací části dobývacího prostoru kamenolomu 
Ořechov na období let 2021 – 2027 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5 

• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru 

• ZO odložilo vybudování svodu dešťové vody na p. č. 1550/3 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 13. 9. 2021 

• ZO schválilo návrh na urovnání vztahů 
 

 
           AKTUÁLNÍ INFORMACE    

 
 
 

 
 

Oznámení o době a místě konání voleb 
 

Starostka obce Ořechov 
 

podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 
 

oznamuje: 
 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční 
 
dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  
a dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY 



2. Místem konání voleb ve 
 
volebním okrsku č. 1 
je volební místnost – šenk v budově kulturního domu, Ořechov 87, 
594 52 Ořechov pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost  
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). 
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

 
 
 
 
 

Hledáme kronikáře / kronikářku pro vedení obecní kroniky. Roční odměna 
činí 10 000,- Kč a bude vyplacena na konci kalendářního roku.  
Zájemci o funkci kronikáře nechť se přihlásí do 31. října 2021 na obecním 
úřadě nebo starostce na telefonním čísle 608 774 784. 
 
 
 
 
V první polovině října proběhne v naší obci sběr nebezpečných odpadů. 
Přesné datum bude upřesněno.  
Odpady nachystáte k odvozu den předem v Ořechově u firmy SynCare a 
v Ronově u autobusové zastávky. 

 

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

1. 02 01 08  agrochemický odpad                                                 
2. 08 01 11     odpadní barvy a laky                                                      
3. 14 06 03     jiná rozpouštědla                                                        
4. 12 01 09   odpadní řezné emulze                                                                                               
5. 15 01 10    znečištěné obaly /plastové, kovové, skleněné, znečištěné  
   od barev, lepidel …./       
6. 15 02 02     absorpční činidla / znečištěné tkaniny, hadry,../      
7. 16 01 07     olejové filtry /z automobilů /                                    
8. 16 01 13     brzdové kapaliny                                                        
9. 16 01 14    nemrznoucí kapaliny                      
10.16 06 02   Nikl, kadmiové baterie                                              
11.20 01 13    rozpouštědla                                              

NOVÝ KRONIKÁŘ 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 



12.20 01 14    kyseliny / zejména elektrolyt z baterek /                           
13.20 01 17    fotochemikálie                                                                   
14.20 01 19    pesticidy                                                                             
15.20 01 21    zářivky, výbojky = zpětný odběr elektrozařízení                                                            
16.20 01 23    lednice, mrazáky = zpětný odběr elektrozařízení                                                    
17.20 01 27   barvy, laky, pryskyřice                                                                                                           
18.20 01 31   nepoužitá cytostatika / léky, lékovky /                                
19.16 06 01   baterie a akumulátory                                                   
20.20 01 35   televize, PC = zpětný odběr elektrozařízení 
21.20 01 36   ostatní elektrozařízení = zpětný odběr   
22.13 08 02   jiné emulze 
23.13 02 08  jiné motorové, převodové, mazací oleje      
 
 
ELEKTROZAŘÍZENÍ: v zásadě vše, co je na elektrický proud, nejčastěji 
televize, počítače – krabice, včetně příslušenství, PC – monitory, tiskárny, 
telefony, faxy, kalkulačky, rádia, videa, kamery, lednice, mrazáky, pračky, 
sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače atd.   
o d e v z d á v e j t e    k o m p l e t n í,  / nerozebrané /, aby se tyto výrobky 
mohly odevzdat ke zpětnému odběru a následnému využití jednotlivým 
odběratelům a nemusely končit na skládkách nebezpečných odpadů jako 
odpad a obec nemusela za jejich likvidaci platit!!! 
 
Pneumatiky nebudou odebrány, a proto žádáme občany, aby je 
neodevzdávali. 

 

Od října začíná zimní svoz pevného domovního odpadu, to znamená, že svoz 
popelnic bude každý čtvrtek. 

 

Od pondělí 18. října 2021 do středy 20. října 2021 bude v Ořechově a od 
středy 20. října 2021 do pátku 22. října 2021 bude v Ronově přistaven 
kontejner na sběr komunálního odpadu. 

 

Kontejnery na BIOODPAD 

Každá domácnost v naší obci, která projevila zájem, před časem zdarma 
obdržela v rámci dotace z Operačního programu životního prostředí 
kompostér na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností a 
ze zahrádek. Mezi výhody kompostování patří regulace teploty, vlhkosti, 
přístupu vzduchu a světla, úspora místa na zahradě, zužitkování odpadů ze 
zahrady a v neposlední řadě získání kompostu jako vynikajícího zdroje živin a 
organických látek. Kromě zmíněných výhod bylo cílem dotace na kompostéry 



finančně „odlehčit“ obci, neboť hromadné velkoobjemové kontejnery, které 
jsou v obci umístěny, mají pouze doplňkovou funkci, a jejich vyvážení 
podléhá časovému harmonogramu a je samozřejmě zpoplatněno nemalou 
částkou.  

Bohužel někteří spoluobčané kontejnery naplňují takovým množstvím odpadu, 
jako například senem, trávou z celé zahrady, bramborovou natí, že pro ostatní 
obyvatele se už nedostává místa. Buďte prosím ohleduplní a soudní a 
zpracovávejte co nejvíce bioodpadu ve svých kompostérech. 

 

Kanalizace  

Kanalizace je v plném proudu a do dnešního dne je připojeno 95% 
domácností. Cílem všech je jistě její bezproblémové fungování, nicméně 
opakovaná neukázněnost některých občanů vede k problémům, jejichž 
následné vyřešení stojí nemalé úsilí a spoustu času a peněz. Vícenáklady 
se v konečném důsledku promítnou do budoucí výše stočného.  

Nevypouštějte prosím do kanalizace tuky, protože si nejen ničíte vlastní 
přípojku, ale způsobujete havárii kanalizace. Velkým problémem jsou i zbytky 
jídla vhozené do kanalizace. Například nedávno byla řešena havárie, jejíž 
příčinou byla kost, na kterou se namotaly další nečistoty, a došlo k ucpání 
vodovodního řádu. Zjištění příčiny nebylo jednoduché a zaměstnalo i povolané 
odborníky. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Mateřská škola Ořechov zve všechny rodiče a děti ve středu 27. října 2021 v 17:30 
hodin na hřiště u mateřské školy na akci PODZIMNÍ USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

PODZIMNÍ USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 
 



 
 

 
 
 
 

 

V měsíci červenci proběhla rekonstrukce – I. etapa topení v Mateřské škole. 
Byly vyměněny staré radiátory za nové. Tato akce byla částečně financována 
z Programu obnovy venkova. 

 

 

 

 

 

 

V pátek 27. srpna 2021 a v sobotu 28. srpna 2021 jsme pořádali jako 
v předchozích letech letní kino. V pátek to byla česká pohádka Princezna 
zakletá v čase a v sobotu česká komedie Bábovky. Počasí nám moc nepřálo, 
i když nepršelo, bylo poměrně chladno. I přesto přišlo hodně návštěvníků.  

Pro příští rok uvažujeme o změně termínu pořádání letního kina. S největší 
pravděpodobností se bude promítat v měsíci červenci. 

Tato akce byla pořádána v rámci projektu MA21. 

 
 
 
 

USKUTEČNĚNÉ  AKCE  

LETNÍ KINO 

 
 

NOVÉ TOPENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 



 

 
 
Vážení čtenáři, 
 
na úvod mi dovolte, abych se vám v krátkosti představila. Jmenuji se Anna 
Rösslerová a od 1.9.2021 jsem nastoupila na pozici ředitelky mateřské školy. 
Na střední škole jsem vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogiku a 
učím šestým rokem. Mateřská škola v Ořechově je na vysoké úrovni - ať už se 
to týká personálu nebo provozu mateřské školy a já budu dělat všechno pro to, 
aby to tak bylo i nadále.  
A nyní bych vás prostřednictvím pár řádků informovala, jak jsme zahájily nový 
školní rok 2021/2022.  

K předškolní docházce byly přijaty nové 4 děti. 
Celkový počet dětí je 22, z toho 3 s odkladem 
školní docházky, 9 dětí předškolních a 1 
dvouleté. Věk ostatních dětí je v rozmezí 3-5 
let. Stejně jako v loňském roce nás omezují, i 
když ne tolik, epidemiologická opatření - vše 
dezinfikujeme, čistíme a dodržujeme pokyny 
z hygieny a MŠMT. Stále platí, že nachlazené 
děti do MŠ nepřijímáme. Naštěstí nemusíme 
děti testovat a ani nemusí nosit roušky. Pro 
rodiče a návštěvy je však ochrana dýchacích 
cest povinná. 
Co se týče 
kulturních akcí, 
letošní rok nám 
snad bude přát 

více. V září jsme stihly navštívit obecní úřad, kde 
nás mile přivítala paní starostka. Děti nakreslily 
paní starostce obrázek obecního úřadu nebo 
mateřské školy a paní starostka jim na oplátku 
přečetla pohádku a dala dobroty. Na konci září 
jsme dokonce stihly náš první výlet vlakem do 
Křižanova, odkud jsme šly pěšky do Svinů za 
panem Klobásou, podívat se na pilu. Dětem se 
výlet líbil, dozvěděly se spoustu nových věcí a 
zjistily, jaká dřina je pracovat se dřevem. Ze Svinů 
jsme se vydaly zpátky do Ořechova pěšky, byla to 
příjemná procházka lesem, počasí nám totiž přálo.  
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům za spolupráci při dodržování 
hygienických pravidel a taky za vaši zodpovědnost během nachlazení dětí. 
 
 

Anna Rösslerová  

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  



 
 
 
 

Milí čtenáři, 
 
léto nám uteklo jako voda a já pevně věřím, že nás nepotká moc sychravých a 
deštivých podzimních dní. A kdyby náhodou ano, mám pro vás na tyto dny 
přichystaných spoustu nových knih. Ze žďárské knihovny máme nově 
zapůjčených přibližně dvě stě svazků, které u nás budou příštího půl roku k 
dispozici všem čtenářům, a to i těm nejmenším. Dále nám pak bylo darováno 
padesát románů, též od kolegyň ze Žďáru nad Sázavou. A v neposlední řadě 
knihy, které jsem zakoupila já osobně a nyní vám pár z nich představím. 
Co kdyby události roku 1989 postavily komunistický režim znovu na nohy? 
„Socialismus neskončil, socialismus trvá,“ mohlo by se v Československu roku 
2019 zpívat u příležitosti oslav třicetiletého výročí potlačení prodemokratické 
kontrarevoluce. Alternativní historii uplynulých tří dekád prožívají hrdinové 
nového románu Listopád od Aleny Mornštajnové, jejichž svět se od dob 
takzvané normalizace příliš nezměnil – a jestli přece, tak jenom k horšímu. 
Marii účast na listopadových demonstracích vynesla patnáct let v kriminálu, 
která strávila dohady o dalších osudech svého manžela, syna a dcery. 
Magdalena vyrostla v ústavu pro děti, jichž se rodiče označení za nepřátele 
režimu údajně zřekli a které se mají stát novými komunistickými kádry. Přesto 
se ty dvě jednoho dne setkají – a ten okamžik ovlivní zbytek jejich života... 
Nový román nejčtenější tuzemské autorky si pohrává s alternativní verzí 
moderních českých dějin, ilustrovanou tragickým příběhem obyčejné rodiny. 
Kniha nesoucí název Osm od autorky Radky Třeštíkové je příběh o několika 
láskách s jednou detektivní zápletkou. Začíná nečekaně skoro koncem a končí 
začátkem. Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená mladá dívka. 
Michaela zůstává v bezvědomí a policie je při vyšetřování bezradná. Kdo čin 
spáchal a proč? Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo z rodiny, kde hlídala 
děti? Vysvětlení nepřichází ani po probuzení z kómatu. Michaela si totiž 
osudný den nepamatuje. A co víc, nepamatuje si ani poslední rok svého 
života. Rok, který začal tak nevinně, všem zamíchal životy a skončil pokusem 
o vraždu. 
Poslední kniha, kterou vám tentokrát představím je Nebe mé lásky od 
spisovatelky Nory Robertsové. Bohatý rančer Jack Mercy ve své závěti určí, 
že jeho tři dcery, které se navzájem vůbec neznají, protože jsou z různých 
manželství svého otce, musejí spolu strávit celý rok na ranči, jinak přijdou o 
svoje mnohamilionové dědictví. Na samotě a jen ve společnosti dělníků se 
pokouší sžít světácká Tess, plachá Lily a praktická Willa. Jenže to, co začíná 
mladé ženy stmelovat, není pouze touha po bohatství nebo láska ke trojici 
mladých rančerů, ale především strach. Strach z někoho, kdo obchází 
kolem… 
A to by bylo pro tentokrát ode mě vše a budu se na vás těšit v knihovně 
každou sobotu od dvou do tří hodin odpoledne. Po domluvě vám samozřejmě 

KNIHOVNA 



ráda knihy půjčím i mimo otevírací dobu knihovny. Přeji vám krásný a co 
nejvíce prosluněný podzim. 
 
    

Lucie Komínková 
 
 

 
 
 
 
V měsíci červenci, srpnu a září 2021 oslavili své životní jubileum: 
 

Vrbková Marta  91 let  Ronov 
Turková Vlasta  87 let  Ořechov 
Prášek Vojtěch  65 let  Ronov 
Vrbková Ivana  60 let  Ronov 
Havelka Josef  60 let  Ronov 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

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


