
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

období: červenec – srpen – září 2022 



 

 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 15. 9. 2022 

• ZO po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ořechov 
odborem výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí 

1) Ověřuje soulad změny č. 1 Územního plánu Ořechov s Politikou 
územního rozvoje České republiky a s územně plánovací 
dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky dotčených 
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle předloženého 
Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst.5 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Ořechov neshledalo žádný 
rozpor. 

2) Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 Územního 
plánu Ořechov, vyhodnocením připomínek zpracovaným 
pořizovatelem a určeným zastupitelem. 

3) Rozhoduje o námitkách uplatněných ke Změně č. 1 Územního plánu 
Ořechov. Návrh na rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je 
součástí textové části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu 
Ořechov v části zpracované pořizovatelem. 

4) Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, Změny č. 1 Územního plánu Ořechov.  

• ZO schválilo darovací smlouvu 

• ZO schválilo darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Osová 
Bítýška 

• ZO schválilo Smlouvu o věcném břemeni č. NM-014330085650/001 

• ZO schválilo Smlouvu o věcném břemeni č. NM-014330072951/001 

• ZO schválilo Smlouvu o věcném břemeni č. NM-014330077214/002 

• ZO schválilo Dodatek č. 14 Smlouvy o jiných pracích a výkonech 
č.25/TKO/2009 

• ZO schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace od obce Záblatí 

• ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.A/III/20 

• ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 1440 

• ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 59 st. 

• ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 1535/10 
a p. č. 1489/9 

• ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č.1484/5, 
p. č.1484/36 a p. č. 256 st. 

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 



• ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 1482 

• ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. č. 952 

• ZO schválilo zakoupení zámkové dlažby na hasičské cvičiště 

• ZO schválilo vydláždění vjezdu a předláždění části chodníku před RD 
v Ořechově na vlastní náklady 

• ZO vzalo na vědomí oznámení o změně ceníků Technických služeb 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 

• ZO vzalo na vědomí zápisy z finančního výboru 

• ZO vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru 

• ZO odložilo žádost o přeložení sloupu veřejného osvětlení 

• ZO zamítlo odprodej části p. č. 83/18 a 84 
 
 
 

           AKTUÁLNÍ INFORMACE    
 

 
 

 
1. Lucie Komínková  116 hlasů 
2. Pavel Krejčí   115 hlasů 
3. Petra Slámová  112 hlasů 
4. Antonín Blaha  107 hlasů 
5. Václav Horký    90 hlasů 
6. Eliška Komínková    83 hlasů 
7. Jiřina Pleslová    75 hlasů 

 
Nepostoupili: 
1. Jan Kopeček    73 hlasů 
2. Eva Hořínková    30 hlasů 

 
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ořechov se bude konat v druhé 
polovině měsíce října. 
                                    
 

Od pondělí 17. října 2022 do středy 19. října 2022 bude v Ořechově a od 
středy 19. října 2022 do pátku 21. října 2022 bude v Ronově přistaven 
kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejnerů nepatří nebezpečný 
odpad – lednice, pneumatiky, autobaterie, dále stavební odpad, větve ze 
stromů apod. 

Dále upozorňujeme na zavedený systém tříděného odpadu. V naší obci jsou 
rozmístěny tyto kontejnery: žlutý – plasty, modrý – papír, zelený – sklo. Kromě toho 
máme stálý velkoobjemový kontejner na bioodpad a v brzké době přistavíme další 
stálé kontejnery. 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV 



 

 
 
 

 
 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo územní studii pro výstavbu nových 
rodinných domů. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace 
na inženýrské sítě v této lokalitě. Jedná se o vodovod, kanalizaci, plynovod, 
elektrifikaci, veřejné osvětlení a místní komunikace. Po schválení a získání 
stavebního povolení dojde k rozparcelování.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Nakoupit si čerstvou zeleninu? Ochutnat regionální produkty, podpořit drobné 
místní prodejce, upřednostnit kvalitu před kvantitou? To všechno a mnohem 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

USKUTEČNĚNÉ  AKCE  

FRMÁŘSKÉ TRHY S CIMBÁLEM 

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÉ ZÁSTAVBOVÉ ČÁSTI POD TELETNÍKEM 



více nabídly FARMÁŘSKÉ TRHY, které se v naší obci konaly v sobotu  
2. července 2022. Trhovci se začali sjíždět již od jedenácti hodin, aby si 
přichystali své zboží.  
V atmosféře přátelského a sousedského setkávání si návštěvníci mohli 
zakoupit regionální produkty, keramiku, med, sirupy, čaje, víno, bižuterii, 
květiny, koření, dřevěné hračky, oblečení a mnoho dalšího. V odpoledních 
hodinách pokračoval kulturní program a k tanci i poslechu hrála cimbálová 
skupina Koštýř.  
Tato akce byla pořádána v rámci projektu MA21. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Už po několikáté se výletiště v Ronově 
změnilo v letní kino. Pátek 5. srpna 2022 byl 
určen především dětem a jejich doprovodu. 
Promítali jsme totiž animovanou pohádku 
Proměna. V sobotu 6. srpna 2022 si přišli na 
své dospělí, pro které byl připraven český film 
Prvok, Šampon, Tečka a Karel.  
Tato akce se pořádala v rámci programu 
MA21. 
 
 
 

LETNÍ KINO 

 
 



 
 
 
 
Z důvodu rozšíření kapacity MŠ na dvě třídy v měsíci červenci a srpnu 
proběhla rekonstrukce budovy MŠ. Došlo ke stavebním úpravám, vybavení 
nově vzniklé třídy, šatny a kuchyně. Všechny prostory odpovídají hygienickým, 
stavebním a jiným předpisům, jsou hezké, moderní a všechny děti i 
zaměstnanci se v nich jistě budou cítit příjemně. 
 

 
 
 
Ve středu 31. srpna 2022 v odpoledních hodinách proběhl v mateřské škole 
Den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout celou zrekonstruovanou 
školu, nahlédnout do tříd, seznámit se s pedagogy a ostatními zaměstnanci 
školy. Byl dán prostor pro otázky, na které odpovídala paní ředitelka, případně 
kompetentní zaměstnanci.  
Nezbývá než popřát úspěšný, zajímavý a plodný školní rok. 
 

 

 
 
 

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

 



 

 
 
Vážení čtenáři, 
 
léto nám uteklo jako voda, a tak mi dovolte, napsat pár slov o tom, co se vše 
dělo během prázdnin a září v mateřské škole.  
V červenci a srpnu probíhala rekonstrukce mateřské školy. Rekonstruovaly se 
toalety i umývárna pro děti a toalety pro zaměstnance. Z ložnice vznikla nová 
třída, která má kapacitu pro 15 dětí. Kapacita se tedy navýšila z původních 25 
dětí na 40 dětí. Díky navýšení kapacity mateřské školy jsme mohli přijmout 
dvě nové paní učitelky. Do kuchyně se pořídil konvektomat, větší sporák a 
další kuchyňské pomůcky, abychom i nadále mohli zajišťovat zdravou a 
pestrou stravu pro větší počet dětí i zaměstnanců. Celou rekonstrukci hradila 
obec Záblatí. Děti ze Záblatí mají nyní stejné 
právo na přijetí jako děti místní.  
 
Do školky bylo přijato 14 dětí. Z celkového počtu 
máme 7 dětí předškolních, 3 dvouleté a ostatní 
děti jsou v rozmezí 3-5 let. Kapacita mateřské 
školy je naplněna. Děti byly rozděleny do tříd dle 
věku. V nové třídě jsou děti starší a v původní 
třídě jsou děti mladší. V měsíci září probíhala 
adaptace dětí. Hráli jsme seznamovací hry, aby 
se děti poznaly mezi s sebou. Společně jsme 
vytvořili pravidla třídy a postupně děti 
seznamujeme s prostředím a zaměstnanci školy. 
Hodně času trávíme venku, aby děti poznaly i 
blízké okolí mateřské školy. Děti měly na začátku 
roku více prostoru pro volnou hru, aby se seznámily se vším, co je ve třídě, a 
byla pro ně adaptace snazší. Od října se už budeme snažit do našeho 
běžného režimu zařadit i kulturní akce, abychom dětem pobyt ve školce ještě 
více zpříjemnili. 
Přejeme všem krásné podzimní dny.  

Anna Rösslerová  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  



 
 
 
 

Milí čtenáři, 
 
podzim je v plném proudu a já jsem si pro vás připravila na sychravé, chladné 
večery tři nově zakoupené knihy do naší knihovny.  
Začneme romantickým příběhem „Než jsem tě poznala“ od oblíbené  autorky 
Jojo Moyesové. Louisa Clarková je obyčejná dívka 
žijící mimořádně obyčejným životem. Má ráda svou 
práci v bistru, svého dlouholetého přítele a svět, 
který končí s hranicemi malého rodného městečka. 
Svůj život by za nic nevyměnila. Když však bistro 
zavřou, Louise měnit musí. Svět Willa Traynora 
naopak žádné hranice nemá. Je to svět adrenalinu, 
velkých obchodů i peněz, svět možností bez 
omezení. Will svůj život miluje. Když ho však 
nehoda upoutá na kolečkové křeslo, ví, že už ho 
nebude moci žít jako doposud. Jen těžko si lze představit více nesourodou 
dvojici než náladového a depresivního Willa a jeho novou optimistickou a 
upovídanou ošetřovatelku Louise… Romantický příběh o dvou lidech, kteří 
nemají nic společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. S ním 
však i otázku, jak vysokou cenu je člověk ochoten zaplatit za štěstí toho, koho 
miluje.  
Druhá kniha, kterou jsem zvolila, je zároveň i knihou hojně využívanou do 

seznamů maturitní četby, a to „Sophiina volba“ od 
amerického autora Williama Styrona. Dnes již klasický 
román světové literatury začíná okamžikem, kdy se Stingo, 
mladý jižanský spisovatel, přistěhuje do brooklynského 
penzionu, aby tam pracoval na svém románu. Brzy však 
začne být téměř proti své vůli vtahován do citového 
dramatu, které se odehrává mezi jeho sousedy, Nathanem a 
Sophií. Neurotický, přecitlivělý žid Nathan se propadá stále 
hlouběji do zničující duševní choroby a krásná Polka 
Sophie, která prošla Osvětimí, je navždy poznamenaná 
prožitým utrpením. Zatímco Stingo sleduje, jak během 

jediného manhattanského léta a podzimu osudy Sophie a Nathana směřují ke 
svému nevyhnutelnému tragickému závěru, poslouchá Sophiino vyprávění o 
minulosti, z něhož se po částech vynořuje děsivý, krutě realistický obraz 
společenského zla, které páchá nenapravitelné škody na lidské duši.  
Poslední kniha, kterou jsem vybrala, je psychologický thriller „Nezavírej oči“ 
z pera britské autorky Holly Seddon. Robin a Sarah, ač dvojčata, si nejsou 
moc podobná a ani naladěná na stejnou vlnu, přesto se navzájem milují. 
Dokud nebyla odloučena kvůli krutým poměrům v rodině. Teď je jim přes třicet. 
Robin žije sama, trpí agorafobií a záchvaty paniky. Celé dny a noci tráví 

KNIHOVNA 



chozením po místnostech svého domu. A nebo pozoruje 
ulici, domy, sousedy. A jednoho dne uvidí něco, co 
neměla... A Sarah? Sarah získala to, co chtěla – hezkého 
muže, krásné dítě, dokonalý domov. Ale najednou je 
obviněna z nejhoršího činu ze všech. Dokud se 
nevypořádá s něčím, co se stalo už velmi dávno, nebude 
moci být se svou rodinou. A aby to dokázala, musí se spojit 
se svou sestrou. Sarah však není jediná osoba, která hledá 
Robin, a když se jejich cesty konečně protnou, obě dívky 
budou muset bojovat za mnohem víc, než je jejich vztah.  
 
Pro tentokrát je to ode mě vše, ale v knihovně jistě najdete knihu, kterou 
hledáte, tak neváhejte a přijďte se podívat, a to každou sobotu od dvou do tří 
hodin. Budu se na vás moc těšit. A budoucí maturanti – nebojte se mi ozvat, 
nebo se za mnou přijít poradit ohledně volby povinné četby, případně si 
rovnou nějakou půjčit. 
 
    

Lucie Komínková 
 
 
 
 

 
V letošním roce SDH Ořechov reprezentovalo v různých soutěžích 5 družstev: 
2 družstva mladších žáků, 1 družstvo starších žáků, junioři a juniorky. 
Starší a mladší žáci se zúčastnili Regional cupu. Všem družstvům chceme 
poblahopřát ke krásným výsledkům. Mladší žáci dokonce sahali po celkové 
výhře, v poháru dlouho vedli, ale v posledních kolech se na nich zřejmě 
projevila nervozita a skončili na 4. místě. 
I tak jim patří velká gratulace, protože se 
prali do posledního závodu. 
Nové družstvo juniorů a družstvo 
juniorek se zúčastnilo závodů Žďárské 
ligy. Na některých závodech se jim 
podařilo stanout i na stupních vítězů. 
Neztratili jsme se ani v celorepublikové 
hře Plamen, kde startovalo družstvo 
starších žáků a družstvo dorostenců. 
Starší žáci skončili v okresním kole 12. 
z 33. Dorostenci soutěžili v kategorii jednotlivců, kde byli tři chlapci a tři 
děvčata. Po velmi dobrých výkonech od všech zúčastněných postoupili tři 
z prvních a jeden z druhého místa ve svých kategoriích do krajského kola. To 
se konalo v Třešti, kde se utkali s těmi nejlepšími z Kraje Vysočina a i tam se 
umístili na velmi pěkných místech.  

SDH OŘECHOV 
SEZÓNA MLADÝCH HASIČŮ 



V půlce prázdnin jsme měli také již třetí ročník soustředění, kde jsme si 
zdokonalovali pohybové schopnosti, týmovou práci, logické myšlení při 
různých hrách i cvičeních nebo při výletech na kolech.  

V čase mezi tréninky a soutěžemi 
ještě budujeme nové hřiště za ČOV. 
Některé z tréninků už probíhaly tam, 
kde máme mnohem lepší zázemí než 
u rybníku Obecník, kde jsme v čase 
tréninku blokovali cestu a všechno 
vybavení jsme si museli převážet a 
chystat před každým tréninkem. Příští 
rok už by mělo být hřiště plně funkční 
a splňovat parametry pro pořádání 
soutěží.  
Děkujeme všem, kteří nám 

s přípravou pomohli. 
Nyní už mladé hasiče čeká jen podzimní kolo hry Plamen 8. 10. 2022  
v Bohdalově a po té zasloužený odpočinek před zimní přípravou. Na všech 
závodech nás podporovala vždy početná skupina fanoušků a příznivců 
z Ořechova. Za to jim patří velký dík a doufáme, že se opět setkáme na 
některém ze závodů v příštím roce. 

Kolektiv vedoucích mladých hasičů 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
V měsíci červenci, srpnu a září 2022 oslavili své životní jubileum: 
 

Vrbková Marta  92 let  Ronov 
Turková Vlasta  88 let  Ořechov 
Pekárková Zdenka 75 let  Ořechov 
Blaha Ivan   75 let  Ronov 
Loup Zdeněk  70 let  Ořechov 
Havelková Oldřiška 65 let  Ořechov 
Fila Ladislav  65 let  Ořechov 
Filová Jaroslava  60 let  Ořechov 
Duda Dušan  50 let  Ronov 
Pekárková Hana  50 let  Ořechov 
 
Narodili se: 
 
Ondráčková Adéla 
Krejčí Natálie 
Šilar Václav 
 
Šťastná je maminka, šťastný je tatínek, nejhezčí z miminek balí teď do plínek. Přejeme Vám a Vašim 
dětem, ať lehce proplují tímto světem. 

 
Přistěhovali se: 
 
Lucie Šilarová 
Jakub Šilar 
 
 
Slovo na závěr 
Uplynulé volební období v obci Ořechov hodnotím jako úspěšné. I když jsme 
se potýkali s problémy souvisejícími s pandemií covidu a na vzniklou situaci 
jsme museli reagovat opatrnějším přístupem k investičním akcím, rozhodně 
jsme se nezastavili. Nejobtížnějším projektem bylo vybudování nové 
kanalizace a čistírny odpadních vod, což se přes mnohá úskalí povedlo. Tak 
rozsáhlá a náročná akce si vyžádala velké investice a zadlužení obce do 
dalších let. Nicméně je nutné zdůraznit, že obec si své finanční závazky plní a 
je finančně stabilizovaná. Hospodaření i s omezeným rozpočtem je funkční jak 
v současné době, tak i s výhledem do budoucna. 
Dále jsme zrekonstruovali hasičskou nádrž a pořídili nový automobil pro 
JSDH. V kulturním domě jsme vyměnili původní okna a dveře za nové 
plastové a u toho zmodernizovali veškeré vnitřní prostory – stropy, parkety, 
omítky, osvětlení apod. Rozšířili jsme kapacitu mateřské školy o jednu třídu a 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

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



v souvislosti s tím prošla celá mateřská škola velkou rekonstrukcí. Podařilo se 
nám vybudovat nový vodovodní vrt, odbahnili jsme tři rybníky a v krajině 
vysadili novou zeleň. Podíleli jsme se na opravě oltáře v místním kostele.  
Za velký úspěch považujeme otevření obecní prodejny Ořechovka se 
smíšeným zbožím. Provoz původní prodejny spadající pod COOP Velké 
Meziříčí byl náročný a pro obec nevýhodný. Finanční požadavky majitele 
prodejny se neustále stupňovaly, tak jsme se pustili do „dobrodružství“ 
provozování vlastní prodejny a povedlo se! Prodejna nabízí všechny běžné 
potraviny a drobné spotřební zboží. I v této ekonomicky složité době se 
snažíme o co nejpříznivější ceny. 
Mysleli jsme i na kulturní život, a pokud to zdravotní a protiepidemická 
opatření dovolila, pokračovali jsme v tradici novoročního výšlapu na Svatou 
Horu, pořádali karnevaly, plesy, farmářské trhy, promítali v letním kině.  
 
Nové zastupitelstvo čeká spousta práce. Je třeba navázat na uskutečněné 
projekty, plnit podmínky jejich provozování související s přidělenými dotacemi, 
kromě toho zasíťovat nové lokality pro bydlení, zaměřit se na prodej parcel, 
zprovoznit kabelizaci v obci a reagovat na další výzvy, které život v obci 
přinese. 
 
 

Na tomto místě chci zároveň poděkovat všem spoluobčanům, zastupitelům a 
zaměstnancům obce za dosavadní spolupráci. 

Petra Slámová 
 
 
 
 
 
 
 

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


