období: duben – květen – červen 2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 31. 3. 2022
• ZO schválilo Návrh smlouvy věcného břemene s pravidelným plněním
p.č. 1051/1
• ZO schválilo Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 4. 9. 2017
s Agrem Záblatí, a.s.
• ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Ořechov, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
• ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Záblatí
• ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou, závěr
zjišťovacího řízení – Pokračování těžby v lomu Ořechov – 2. podání
• ZO zamítlo finanční dar pro Linku bezpečí, z.s. Praha
• ZO zamítlo finanční dar pro Zdravotního klauna, o.p.s., Praha

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 2. 5. 2022
• ZO schválilo v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, uzavření pořizovatelské smlouvy s fyzickou
osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 odst.
1 stavebního zákona Ing. Evou Přibylovou, za účelem zajištění
dokončení pořízení změny č. 1 Územního plánu Ořechov
• ZO schválilo pověření starostku obce k uzavření pořizovatelské smlouvy
aktualizované dle dalšího jednání a projektantem změny ÚP
• ZO schválilo, že v případě pořizování změny ÚP Ořechov nebude
nadále požadovat výkon územně plánovací činnosti dle ust. § 6 odst. 1
pism. C) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po obecním úřadu
obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování), tedy
Městském úřadu Velké Meziříčí
• ZO schválilo počet členů Zastupitelstva obce Ořechov – 7 členů pro
volební období 2022–2026
• ZO schválilo aktivaci komunikačního systému Munipolis zdarma do
31. 12. 2022
• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
• ZO vzalo na vědomí zápisy z finančního výboru
• ZO vzalo na vědomí informace od zástupců Kamenolomů ČR, s.r.o.
o provozu v lomu Ořechov
• ZO zamítlo finanční dar pro Domácí hospic Vysočina na rok 2022

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 8. 6. 2022
• ZO schválilo Cenovou nabídku – monitoring trvalého provozu ČOV
Ořechov
• ZO schválilo Smlouvu o dílo s firmou Enviro Ekoanalytika VM
• ZO schválilo záměr obce na pronájem pozemku p. č. 1434/1
• ZO schválilo Dodatek ke smlouvě o nájmu a dohodě o provozování
a užívání vodního díla
• ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a dílo ze dne 7. 6. 2021
• ZO schválilo Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství s firmou Kamenolomy ČR, s.r.o.
• ZO schválilo Smlouvu o umístění reklamní tabule
• ZO schválilo Nájemní smlouvu na promítací zařízení
• ZO schválilo prodloužení povolení hornické činnosti v lomu Ořechov do
vydobytí zásob
• ZO schválilo souhlasné vyjádření se ke změně územního rozhodnutí –
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)
• ZO schválil žádost SDH Ořechov o zařazení do programu podpory
zájmových organizacích společnosti Kamenolomy ČR, s.r.o. na nákup
nových hadic
• ZO schválilo Cenové nabídky na rekonstrukci umýváren, záchodů a WC
pro personál
• ZO schválilo rozparcelování stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů
• ZO schválilo navýšení stočného na 50,- Kč bez DPH
• ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 3
• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru
• ZO vzalo na vědomí Veřejné prohlášení společnosti Kamenolomy ČR,
s.r.o. ke splnění a dodržení opatření a pravidel při provozu kamenolomu
Ořechov
• ZO odložilo žádost o koupi pozemku na výstavbu RD
• ZO zamítlo pořízení knihy leteckých fotografií Velkého Meziříčí a okolí

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 6. 2022 schválilo vzhledem
k narůstajícím cenám za energie navýšení stočného na 50,- Kč bez DPH.
Obec Ořechov je povinna dodržovat podmínky obdržené dotace z Operačního
fondu životního prostředí – nesmí dotovat chod ČOV. V případě porušení
bychom přišli o dotaci.
Pokud budou náklady nižší, cena stočného se v budoucnu sníží.

Mateřská škola Ořechov nabízí zdarma dětské
židle a stoly. V případě zájmu kontaktujte paní
Renatu Musilovou na telefonu č. 775 410 276.
Židle a stoly jsou k dispozici v měsíci červenci.

PLÁNOVANÉ AKCE
MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní
budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru
a už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy.
Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako
zprávu do aplikace.
Služba je zdarma!
Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
•

Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice,
dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci apod.

•

Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj,
digitalizované hlášení z amplionů apod.

•

Pozvánky na kulturní a sportovní akce.

•

Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.

•

Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.

V registračním procesu si můžete sami nastavit, jaké typy informací vás
zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše
telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v případě
nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště apod.). Vaše údaje
jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU
zns.munipolis.cz/registrace

INFORMACÍ: https://orechov-ronov-okr-

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu. Rádi vám
pomůžeme.

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Z důvodu rozšíření kapacity MŠ na dvě třídy v měsíci červenci a srpnu dojde ke
stavebním úpravám budovy MŠ a vybavení nově vzniklé třídy, šatny a kuchyně.
V současné době je ve školce umístěno 25 dětí. Obec Ořechov na základě
Dohody o vytvoření nového školského obvodu navýší kapacitu o 15 dětí s tím, že
vzniknou dvě samostatné třídy, které budou mít funkci herny a lehárny. Dále
vybuduje novou šatnu pro 15 dětí v prostoru rozlehlé chodby ve druhém
nadzemním podlaží. Kompletně dojde k rekonstrukci umýváren, toalet pro děti a
personál.
Je potřeba zakoupit veškerý nábytek, pomůcky, vybavení třídy, vše pro zajištění
chodu nově vzniklé třídy, dovybavit školní kuchyni a jídelnu.
Veškeré náklady spojené se stavebními úpravami, vybavení nově vzniklé
třídy, šatny, kuchyně a jídelny hradí Obec Záblatí.

ODPADY A OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Obec Ořechov získala dotaci z Fondu Vysočiny, z programu Odpady a oběhové
hospodářství 2022. Na základě získané
dotace dojde k vybudování dvou sběrných
míst se zpevněnou plochou ze zámkové
dlažby a tato sběrná místa budou oplocena
ze tří stran plotovkami z plastového recyklátu.
Dojde k zakoupení čtyř žlutých kontejnerů na
plast, dvou modrých kontejnerů na papír a
dvou zelených kontejnerů na sklo. Tato
sběrná místa budou vybudována –
v Ořechově
v lokalitě
pod
teletníkem,
v Ronově u rybníku Chmelík.
Dále bude z projektu zakoupena lavička
z recyklovaného plastu, která bude umístěna
na dětském hřišti u obchodu. V Ořechově a
Ronově budou rozmístěny odpadkové koše na psí exkrementy a plastová nádoba
na použité baterie.
Každá domácnost obdrží zdarma sadu tašek na třídění.
Pevně věříme, že díky projektu dojde ke snížení komunálního odpadu a zvýšení
vytříděných složek odpadu, snížení ekologické zátěže, zachování čistého životního
prostředí.
Tašky na třídění si můžete vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách:
Úterý
9:00 – 11:00 hodin
Čtvrtek
17:00 – 19:00 hodin

MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2030
Obec Ořechov získala dotaci z projektu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2030
V KRAJI VYSOČINA. Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu
všech obyvatel obce a komunitní setkávání všech věkových kategorií.
V letošním roce bude dotace využita na nákup myčky na plastové vratné
kelímky. Dále obec nechala zhotovit stolní kalendář pro rok 2023. Pěkné a
originální obrázky do kalendáře nakreslily děti z místní mateřské školy, za což
jim patří velké poděkování. Každá domácnost také dostane zdarma puzzle
složené z fotek obce.
Z projektu jsou částečně dotovány všechny kulturní akce.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
VÝSADBA KVĚTINOVÉHO ZNAKU PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
V rámci projektu MA21 jsme ve spolupráci s dětmi z MŠ vysázeli jako každý
rok květinový znak před obecním úřadem. Práce nám šla od ruky, děti nosily
květiny a my dospělí jsme sázeli. Poté jsme vše společně zalili. Až půjdete
kolem, určitě se podívejte.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22. května 2022 jsme přivítali čtyři nové občánky naší vesnice – Matěje
Svobodu, Václava Kafku, Jakuba Beránka a Janka Homolu. Jsme rádi, že se

rozrůstáme a že v obci zůstávají mladé rodiny s dětmi. Slavnostní událost se
skládala z přivítání, projevu starostky, složení slibu rodičů, vystoupení
místních dětí a přípitku. Přivítaní občánci, kteří se zúčastnili obřadu, dostali od
obce pěkný dárek, a maminky květinu. Přejeme rodičům, aby jim jejich zlatíčka
dělala jen samou radost.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD
V pátek 17. června 2022 se konal Den otevřených dveří na čističce odpadních
vod. Kromě vedení obce byli přítomni představitelé odboru životního prostředí
ve Velkém Meziříčí a odborní zástupci provozovatele a zhotovitele.
Návštěvníci se dozvěděli spoustu informací o způsobu čištění odpadních vod,
které doma dennodenně produkují a které pak čistička navrací zpátky přírodě.
Bylo připraveno bohaté občerstvení. Akce byla pořádána v rámci projektu
MA21.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
V pondělí 27. června 2022 jsme se přišli rozloučit s předškoláky. Tato
slavnostní akce, které se zúčastnili nejen předškoláci s rodiči, ale i ostatní děti
z mateřské školy, se konala v prostorách přírodní zahrady mateřské školy a
poté na dopravním hřišti. Paní ředitelka všechny přivítala a následovalo
šerpování budoucích prvňáčků. Jako upomínku na tento slavnostní okamžik
děti dostaly krásnou knížku „Země ČESKÁ, domov můj “. Na dopravním hřišti
probíhala volná zábava. Velké poděkování patří nejen paní Loupové za
vynikající dort, který pro děti upekla, ale i ostatním maminkám, které připravily
skvělé a chutné pohoštění.
Do školy po prázdninách do první třídy nastoupí 13 dětí. Budoucím školákům
přejeme hodně školních úspěchů.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
školní rok se chýlí ke konci a ráda bych napsala pár slov o tom, jak jsme si
užili poslední čtvrtletí.
V měsíci dubnu jsme se zapojili do projektu „Ukliďme Česko“- v jednorázových
rukavicích jsme s dětmi sbírali odpadky v okolí mateřské školy a u vlakového
nádraží. Navštívil nás pan Vojkůvka s hudebním vystoupením, ve kterém si
děti zazpívaly i zatančily. Před Velikonocemi jsme uspořádali velikonoční
dílničky i pro rodiče, děti připravily i malé občerstvení. Bylo moc příjemné se
společně sejít a něco tvořit. Na konci dubna jsme ještě stihli navštívit 1. třídu
v základní škole v Osové Bítýšce. Dětem se ve škole líbilo, byly zapojeny i do
některých aktivit.

V květnu proběhl ve školce zápis. V tomto školním roce nastupuje do první
třídy celkem 13 dětí - 6 děvčat a 7 chlapců. Kapacitu na příští školní rok tím
máme naplněnou a dalších 13 dětí jsme z kapacitních důvodů nepřijali.
Ve spolupráci s obcí jsme vysázeli znak obce před obecním úřadem. SDH
Ořechov si pro nás na konci května
připravil krásný program – děti probíhaly
dráhou, měly možnost si prohlédnout
hasičské auto a dozvěděly se víc tom, co
všechno hasiči dělají. Dále jsme taky
stihli vyjet na výlet do kina do Jihlavy na
film „Příšerákovi 2“. Na výletě jsme byli
společně s MŠ Vídeň.
Měsíc červen jsme zahájili Dnem dětí,
který jsme oslavili s indiánskou
tematikou. Děti si vyrobily indiánské
čelenky, malovaly se barvami na obličej,
stavěly tee-pee, hledaly dárečky a
soutěžily na dopravním hřišti. Na poslední výlet v tomto školním roce jsme se
jeli podívat na ostrov zábavy do Jihlavy. Děti si výlet užily, mohly si vyzkoušet
spoustu prolézaček a i skluzavek.
V posledním červnovém týdnu jsme pasovali naše předškoláky na školáky.
Uspořádali jsme jim oslavu na zahradě mateřské školy.
Během slunečných dní jsme využívali
naší krásné pergoly a zahrady –
svačili jsme v pergole a na zahradě
jsme trávili téměř celá dopoledne.
Nově jsme ve školce zavedli oslavy
narozenin bez čokolád a bonbonů,
děti dostávají ovoce.
Musím také zmínit, jak se děti krásně
a pečlivě staraly o naše záhony a
jakou měly radost, když si mohly na
svačinku utrhnout ředkvičku, jahody
anebo borůvky. K obědu si mohli
utrhnout ledový salát a už jsme ochutnali i hrášek.
Na závěr bych chtěla poděkovat zaměstnancům školy za skvěle odvedenou
práci během školního roku; paní starostce a zastupitelům za to, jak se o naši
školu starají; SDH Ořechov za program, který se nám moc líbil. A hlavně všem
rodičům za skvělou spolupráci.
Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a pohody.
Rösslerová Anna

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
v měsíci květnu naši knihovnu navštívily děti ze zdejší mateřské školy.
Společně jsme si přečetli pohádkovou knížku
„Odpadoví skřítkové“. O skřítcích a vílách,
kteří nám pomáhají anebo naopak stěžují
třídění našeho odpadu v domácnosti a v
přírodě. Také jsme si povídali o tom, jak
třídíme odpad a do jakých nádob. Děti mi na
památku namalovaly obrázky, nejvíce se všem
zalíbil Papírníček šustivý, víla Recyklinka
užitečná a skřítek Maglajz nepořádný. Dětem,
paní učitelce a paní ředitelce děkuji za milou
návštěvu a už se těším na tu příští.
Nyní bych vám ráda představila tři nové
knihy. První titul „Bílá voda“ je od spisovatelky
Kateřiny
Tučkové.
Dlouho
očekávaný
přelomový román o ženách, víře a zlu. Bílá
voda – takto poeticky se jmenuje pustá

vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy
poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny
Marie. Právě sem o několik století později přijíždí Lena
Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí, která ji
přivedla na pokraj sebevraždy. Namísto kláštera s
početnou řeholní komunitou tu však najde pouze
několik řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí
Evaristou. Ta přišla do Bílé vody o poslední zářijové
noci roku 1950, kdy komunistický režim zosobněný
démonickým páterem Plojharem odvlekl v rámci Akce
Ř všechny řádové sestry do sběrných klášterů.
Mladičká Evarista tehdy dostala na výběr: vrátit se do
civilního života, nebo s ostatními sdílet jejich příští
osud. Nezaváhala ani na okamžik. Stejně jako všechny
řeholnice byla nasazena na nucené práce a vystavena ponižování v
komunistickém kriminálu i mučení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena
však zjistí, že tím Evaristin dramatický příběh pouze začíná, a brzy pochopí,
že démoni obcházející minulost bělovodských řeholnic nezmizeli, a navíc jsou
součástí i jejího vlastního osudu.
Druhá kniha „Konec léta“ je strhující krimidrama
z pera oceňovaného švédského bestselleristy Anderse
de la Motte. Za soumraku na konci léta roku 1983
prolezl pětiletý Billy Nilsson dírou v plotě ze zahrady do
kukuřičného pole a nevrátil se domů. V poli našli jen
jednu jeho botu. Příbuzní, policie i sousedé po něm
několik dní marně pátrali. Příběh ze zapadlé
jihošvédské vesnice obletěl celou zemi, zdevastoval
rodinu Nilssonových a po čase se na něj zapomnělo.
A pak, dvacet let poté, potká Billyho starší sestra
Veronica na skupinové terapii ve Stockholmu mladíka,
který začne vyprávět o svém zmizelém kamarádovi.
O tom, jak si s ním hrál v zahradě. O skrýších, které
důvěrně znala i Veronica… a které měly zůstat
neodhaleny. Stejně jako pravda o tom, co se stalo onoho horkého večera.
Třetí knihou, kterou vám představím, je dílo od
spisovatelky Karin Lednické „Šikmý kostel“. Jedná se o
románovou kroniku ztraceného města. Léta 1894 –
1921. Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály
nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně
ční do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním
neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života
obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této
knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující
čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou
představiteli tří naprosto odlišných dějových linií, které
se však na mnoha místech proplétají a vytvářejí

plastický obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního
čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná. Příběh je vystavěn na
skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české románové
tvorbě zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém tempu a natolik
autenticky, že se děj před očima čtenáře mnohdy mění na film
zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo skryto ve třinácté komnatě
české historie.
A to je protentokrát ode mě vše a budu se na vás těšit v knihovně každou
sobotu od dvou do tří hodin.
Lucie Komínková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu, květnu a červnu 2021 oslavil své životní jubileum:
Drápela František
Sláma Antonín
Flek Miroslav
Krátký Josef
Havelka Karel
Komínek Martin

70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
50 let

Ronov
Ořechov
Ořechov
Ronov
Ronov
Ronov

Věk není to,
v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Všechno nejlepší!

Narodil se:
Hořínek Vilém
Nejkrásnější ze všech dárků, dává život do kočárku. V jednom z nich teď tiše dýchá, Vaše štěstí, Vaše
pýcha.

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

