
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

období: leden – únor – březen 2021 



 

 

 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 4. 2. 2021 

• ZO schválilo zprávu o realizaci MA21 v roce 2020 

• ZO schválilo akční plán zlepšování MA21 na rok 2021 

• ZO schválilo záměr obce o pronájmu nebytových prostor 

• ZO schválilo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

• ZO schválilo finanční dar pro Linku důvěry Střed z.ú. Třebíč 

• ZO schválilo platbu stočného pro všechny nemovitosti v obci od 1. 6. 

• 2021, bez ohledu na začátek připojení se na kanalizaci 

• ZO rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ořechov 
z vlastního podnětu a to zkráceným postupem v souladu s ustanovením 
§55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon) 

• ZO rozhodlo o obsahu Změny č. 1 Územního plánu Ořechov, uvedený 
v příloze č. 1 tohoto Usnesení 

• ZO rozhodlo o ustanovení určeného zastupitele v souladu 
s ustanovením §6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, kterým je  
Bc. Petra Slámová – starostka obce 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10 

• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru 

• ZO vzalo na vědomí došlou poštu 

• ZO vzalo na vědomí informace o akci „Čistá Vysočina“ 
 

 

 

 

 
 

Obec Ořechov nabízí k prodeji palivové dříví za cenu 350,- Kč bez DPH. Bližší 
informace Vám podá pan Roman Sklenář, tel. 775 580 701. 

 

V Ořechově a v Ronově budou v měsíci dubnu přistaveny kontejnery na 
bioodpad. Připomínáme, co je bioodpad: 
Bioodpad je organická, v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže živiny, jež 
se mohou ve formě kompostu navracet do půdy. Mezi bioodpad patří: listí, 
tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů. 
Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali celé větve, ale položili je vedle 
kontejneru. Naši zaměstnanci je zeštěpkují.  

 

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 

AKTUÁLNĚ Z OBCE 
 



Kontejner na sběr komunálního odpadu 
Od pondělí 19. dubna 2021 do středy 21. dubna 2021 bude v Ořechově а 
od středy 21. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021 bude v Ronově 
přistaven kontejner na sběr komunálního odpadu. 

 

 
 
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Již po několikáté apelujeme na občany, aby se co nejdříve připojili na 
splaškovou kanalizaci. V současné době máme připojeno cca 60 domácností. 
Zastupitelstvo obce Ořechov na svém zasedání dne 4. 2. 2021 rozhodlo, 
že platba stočného pro všechny domácnosti, které budou napojeny, 
bude účtována až od 1. 6. 2021. Za období do 31. 5. 2021, i když budete 
napojeni, se stočné neplatí. 

V případě Vašeho zájmu uvádíme kontakty na firmy, které Vám vybudují 
přípojku, včetně vybagrování, dodání materiálu, napojení a vyvezení jímky. 

Michal Trojan – tel. 739 315 908 ; Jaroslav Kaman – tel. 739 672 063 

Předem děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost, která přispěje ke zdárnému 
ukončení velké investiční akce.        

 

             

 
 
 
 
Od ledna naši zaměstnanci provádí úklid a pálení větví v obecním lese. 
V současné době dělají oplocenky na výsadbu buků a dubů. Dále dojde 
k výsadbě smrků. 

 

 

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY NA KANALIZACI A ČOV 

ÚKLID VĚTVÍ V LESE 



 

ÚKLID VĚTVÍ V LESE 

 
 
V letošním roce opět připravujeme osvětovou akci Čistá Vysočina spojená 
s jarním úklidem přírody, a to v rámci kampaně Den Země. Letos to bude již 
třináctý ročník. 

 
Akce proběhne 16. dubna 2021. Budou se 
uklízet tři úseky – směr Osová Bítýška, 
směr Křižanov a směr Březejc. Sraz 
účastníků je v 16 hodin v parku u obchodu.  
Předem děkujeme všem, kteří se zúčastní a 
kterým není lhostejné životní prostředí, 
v němž společně žijeme. 
Čistá Vysočina je realizována v rámci 
projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Vážení čtenáři, 
 
venku se nám probouzí jaro a s ním i snad příslib lepších dnů. 
Pravidelně vám na těchto místech píši o akcích, které jsme pro děti připravili 
od ledna do března. Současná situace je však nestandartní. V lednu a únoru 
jsme nemohli nikam vyjet mimo obec, ani do MŠ pozvat žádného hosta. 
Snažili jsme se dětem zpestřit vzdělávání alespoň aktivitami, které jsme 
zorganizovali sami. Například tolik oblíbený karneval jsme uspořádali ve 
školce. Den plný her a soutěží si děti naplno užily v krásných maskách. Ale 
pořád jsme si říkali, že je dobře, když je školka otevřená i když s omezeními. 
Tady se totiž svět točí tak, jak jsme byli všichni zvyklí. V dětském světě není 
místo na obavy ze zákeřného viru a jeho důsledků. Pak přišel měsíc březen a 
s ním i nařízení vlády MŠ uzavřít. Nyní pracujeme online s předškolními dětmi, 
které mají povinné vzdělávání. Výuka probíhá na základě posílání e-mailů 
s úkoly, které děti během týdne plní. Moc nás těší zpětná vazba od rodičů, kdy 
posílají videa nebo fotografie, jak děti doma pilně pracují. Blíží se totiž zápisy 
do základních škol a tak je potřeba neusnout na vavřínech.  

 
 
 

Mgr. Bohdana Musilová 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

ČISTÁ VYSOČINA 



 
 
 
Milí čtenáři, 
čtenářská výzva je v plném proudu, ale stále není pozdě pro ty z vás, kteří by 
se chtěli do výzvy zapojit. Pro tři čtenáře, kteří jako první výzvu dokončí, je 
samozřejmě připravená odměna. 
S novým rokem jsem také zakoupila do knihovny nové knihy a několik z nich 
vám teď představím. První kniha nesoucí název Dětské zoubky je 
psychologický román od talentované autorky Zoje Stage. Suzette se nedaří 
navázat vztah s její sedmiletou dcerou, která nemůže – nebo nechce – mluvit. 
Už od jejího nejútlejšího dětství cítila, že ji Hanna odmítá. Suzette připadá, že 
ji její dítě nenávidí, a ta myšlenka ji děsí. Alex nechce věřit své manželce, že 
se jejich dcera chová krutě a nenormálně. Je Hanna jen zlobivá holčička, jejíž 
chování pramení z vysoké inteligence, kreativity a snad i osobního kouzla? 
Nebo se opravdu snaží svoji matku zabít? Dětské zoubky, nabízí více otázek, 
než odpovědí – a podrží si své tajemství až do šokujícího konce. 
Druhou novinkou je kniha Jako hvězdy v temné noci od románové 
spisovatelky Jojo Moyesové a tentokrát přináší výpravné historické drama z 
dob americké hospodářské krize, vycházející ze skutečných událostí. Alice 
Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem Bennettem Van 
Clevem unikne sešněrovanému životu v Anglii. Jenže ani její manželství, ani 
život v zapadlém koutě Kentucky se nevyvíjí tak, jak si představovala. 
Nadšeně tedy uvítá možnost zapojit se jako dobrovolnice do projektu takzvané 
Koňské knihovny, který má za úkol šířit literaturu a vzdělanost v odlehlých 
oblastech Appalačských hor. Alici, Margery a tři další odvážné ženy čeká 
cestování na koních nebezpečnou divokou krajinou, boj s předsudky místních 
lidí vůči ženám, přistěhovalcům i lidem jiné barvy pleti, ale také nádherné 
ženské přátelství, soudržnost i láska. 
Poslední kniha byla poprvé vydána v roce 1945 a stále je na knižním trhu 
velmi žádaná - jen v České republice se jedná již o dvacáté vydání. Snad 
žádný jiný beletrista nedokázal vzbudit o starověký Egypt a jeho historii takový 
zájem jako finský spisovatel Mika Waltari svým úspěšným románem Egypťan 
Sinuhet. V patnácti knihách ze života lékaře Sinuheta se čtenář ocitá ve 14. 
století př. Kr., v době, kdy Hornímu i Dolnímu Egyptu vládl proslulý faraon 
Tutanchamon. Pozoruhodné a barvité osudy vypravěče Sinuheta čtenáře 
zavedou do významných míst tehdejšího světa, do válečné vřavy, nelítostných 
bojů o moc, dvorských pletich a úkladů tak podrobně a věrohodně, že lze jen 
obdivovat, jak nestárnoucí obraz této doby i podobenství lidského života v 
samotném Sinuhetovi i osudech obyčejných lidí autor vytvořil. Mistrné 
vypravěčství, lehké pero a humor i moudrost, které tento román prostupují, 
zaručují tomuto dílu nesmrtelnou přitažlivost. 
Samozřejmě stále doplňuji fond povinné četby pro budoucí maturanty, takže 
se mi, milí studenti, nebojte ozvat. Velmi ráda vám pomohu četbu vybrat. 

KNIHOVNA 



Jelikož naše knihovna musí i nadále fungovat formou výdejního okénka, 
kdykoliv mě kontaktujte na telefonním čísle 734749488 a spolu se domluvíme 
na výběru a předání knih. 
Přeji vám mnoho zdraví, příjemné a prosluněné jaro a budu se na vás těšit. 

 
Lucie Komínková 

 

 
 
V měsíci lednu, únoru a březnu 2021 oslavili svá životní jubilea: 
 

Prášková Anežka  88 let  Ronov 
Kment Antonín  85 let  Ořechov 
Vítková Jiřina  85 let  Ronov 
Kmentová Marie  83 let  Ořechov 
Musilová Marie  81 let  Ořechov 
Filová Dana   65 let  Ořechov 
Neubauer Lubomír 60 let  Ronov 
Blaha Vlastimil  50 let  Ořechov 
Narodili se: 
Tereza Růžičková 
David Vrbka 
Nejkrásnější ze všech dárků, dává život do kočárku. V jednom z nich teď tiše dýchá, Vaše štěstí, Vaše 
pýcha. 
 
 

Přistěhovala se: 
Dita Vohnoutová 
 
Z našich řad odešli: 
Alžběta Prášková 
Jaroslav Kammerer 
 

 

Pro velký zájem je Hravá procházka prodloužena do konce května 2021. 
 
Vážení spoluobčané,  
chcete si zpestřit procházku? Vezměte si na ni papír a tužku. V naší obci 
je pro Vás do konce března připraveno osm stanovišť s otázkami pro děti 
i dospělé. První otázka je pro děti a druhá pro dospěláky. Projděte si 
trasu, zapište odpovědi, a pokud je odevzdáte na obecním úřadě 
v úředních hodinách každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin, čeká na Vás 
odměna. Mapka je orientační, je úplně jedno, na kterém stanovišti 
začnete a kolik stanovišť při jedné procházce obejdete. Těšíme se na 
Vaše odpovědi. 
 
Ve zpravodaji jsou uvedena jména pouze těch, kteří k tomu dali souhlas. Zpravodaj zpracovala 
starostka obce Bc. Petra Slámová. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Žádný smutek, hodně zdraví, 
ať Vás život stále baví. 
Vše, o čem Vaše srdce sní, 
ať se Vám ještě vyplní. 


