období: leden–únor – březen 2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 3. 3. 2022
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ZO schválilo záměr obce prodej nemovitého majetku p. č. 483/3
ZO schválilo zprávu o realizaci MA21 v roce 2021
ZO schválilo akční plán zlepšování MA21 na rok 2022
ZO schválilo realizaci projektu Rozvíjení komunitních vztahů a MA21
v obci Ořechov a její místní části Ronov se spoluúčastí obce ve výši
54 000,- Kč
ZO schválilo stavební úpravy v MŠ Ořechov
ZO schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí
Záblatí
ZO schválilo žádost o dotaci „Stavební úpravy MŠ v Ořechově a
vybavení nově vzniklé třídy, šatny, dovybavení kuchyně a jídelny“
ZO schválilo účetní závěrku obce Ořechov za rok 2021
ZO schválilo účetní závěrku MŠ Ořechov za rok 2021
ZO schválilo závěrečný účet obce Ořechov za rok 2021 bez výhrad
ZO schválilo převedení hospodářského výsledku MŠ Ořechov do
rezervního fondu MŠ Ořechov
ZO schválilo rekonstrukci vytápění v MŠ Ořechov – II. etapa z POV
ZO schválilo příspěvek na restaurování oltáře v kapli sv. Antonína
v Ronově ve výši 10% z celkových nákladů
ZO schválilo připojení se k Mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
ZO schválilo výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na 25 v MŠ Ořechov
ZO vydalo záporné stanovisko pro záměr Kraje Vysočina – Pokračování
těžby v lomu Ořechov – 2. podání
ZO vzalo na vědomí Zápis z veřejnoprávní kontroly za rok 2021 v MŠ
Ořechov
ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2021
ZO vzalo na vědomí informace o akci Čistá Vysočina
ZO vzalo na vědomí informace starostky ohledně kanalizace a ČOV
ZO zamítlo návrh na zvýšení ceny za m²za prodej pozemků v obci
Ořechov
ZO odložilo cenovou nabídku na injektáž, hydroizolační stěrku – chodba
v MŠ Ořechov
ZO odložilo žádost o koupi stavebního pozemku

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Kontejner na sběr komunálního odpadu
Od pondělí 25. dubna 2022 do středy 27. dubna
2022 bude v Ořechově а od středy 27. dubna
2022 do pátku 29. dubna 2022 bude v Ronově
přistaven kontejner na sběr komunálního odpadu.
Připomínáme, že do komunálního odpadu
NEPATŘÍ nebezpečný odpad (zbytky čisticích
prostředků, barev, laků, ředidel, akumulátory,
zářivky, elektronika, pneumatiky apod.) nebo
biologicky rozložitelný odpad.

ČISTÁ VYSOČINA
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
22. dubna 2022 v 16:00 hodin proběhne v rámci projektu MA21 akce
s názvem Čistá Vysočina. Jde o osvětovou akci v rámci kampaně Den Země.
Sběr odpadků proběhne ve třech úsecích – směr Osová Bítýška, směr
Křižanov a směr Březejc. Sraz účastníků v parku u obchodu.
Čistá Vysočina probíhá v celém našem kraji a každoročně se na sběru odpadků
podílejí obce, neziskové organizace, školy, firmy ale i jednotlivci. Vysočina je
typická svou krásnou přírodou, buďme proto společně všímaví a přispějme
k udržení její výjimečnosti. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke
zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Na sobotu 30. dubna 2022 plánujeme akci Pálení čarodějnic, která se
uskuteční na dopravním hřišti u kulturního domu od 19:00 hodin.
V tento večer mají podle různých pověr čarodějnice rej, schází se a radí, jak
by uškodily lidem. Jediné, čeho se bojí, je oheň, proto se dodržuje tradice
pálení. Aby měl oheň před čarodějnicemi co nejlepší ochranné účinky, mělo by
se pálit jen dřevo. V naší obce tento zvyk samozřejmě dodržíme.
Pro děti budou připraveny hry a soutěže, táborák na opékání špekáčků, limo,
pivo.
Akce je pořádána v rámci projektu MA21.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 26. února 2022 rozzářil naše vesnice Ořechov a Ronov masopustní
průvod organizovaný místními hasiči. V obou obcích panovalo veselí a skvělá
nálada. Občané a hlavně pořadatelé se totiž už nemohli dočkat, až se
v různých maskách a za doprovodu muziky vydají do „terénu“ a přinesou
radost těm, kteří otevřou. A nutno říci, že lidé otevírali velmi ochotně a
s úsměvem. Voněly koblihy a slivovice tekla proudem. Dobrá nálada se rázem
přenesla na celou vesnici.
Všem účinkujícím, muzikantům a
hasičům děkujeme.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V rámci projektu MA21 Obec Ořechov ve spolupráci s Mateřskou školou
Ořechov pořádala v neděli 13. března 2022 dětský karneval.
Které dítě by nemilovalo být na chvíli princeznou, pirátem nebo oblíbeným
zvířátkem? Čáry, máry a maminka, případně babička vykouzlí na počkání
originální pohádkový kostým.
Na místě karnevalová maska, dobroty a radost v dětských očích zahřeje
všechny účastníky na srdci. A přesně takto to vypadalo v místním kulturním
domě. Děti si zasoutěžily, zatančily a pobavily se. Byla připravena bohatá
tombola.

PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ Z PROGRAMU SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA
Mateřská škola Ořechov získala bronzový certifikát z programu Skutečně
zdravá škola.
Mateřská škola Ořechov je zapojena v
programu Skutečně zdravá škola a díky
tomuto programu se děti vzdělávají i v
oblasti zdravého stravování a původu
potravin. Pro získání bronzového
certifikátu museli zařadit do svého
jídelníčku zdravější potraviny – bulgur,
kuskus, cizrnu .... Děti jsou zapojovány
do přípravy jídel – pečou perníčky,
svatomartinské rohlíčky, štrůdl, připravují
si pomazánky. Na jaře se budou děti
starat o vyvýšené záhony v přírodní
zahradě.
Slavnostní
předávání
certifikátu
proběhlo na obecním úřadě.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
dovolte mi napsat pár slov o tom, jak jsme prožili první tři měsíce v novém
roce.
V lednu u nás ve školce ještě doznívala radost z Vánoc. Děti měly spoustu
zážitků, o které se chtěly podělit. Chodili jsme bobovat, stavěli jsme sněhuláky
a užívali si aspoň tu trochu sněhu, která napadla.
Během února jsme si užili hned dva karnevaly. První
jsme si uspořádali ve školce a druhý jsme
zorganizovali ve spolupráci s obcí. Pro děti jsme
připravili různé úkoly i soutěže a dost jsme si i
zatančili. Všechny děti přišly v krásných maskách.
V březnu jsme
s dětmi vyrazili
autobusem do
Velkého
Meziříčí, kde
na nás čekal
velmi bohatý
program – probouzeli jsme přírodu.
Nejdříve si děti poslechly příběh o tom,
co všechno se děje na jaře. Potom si
děti prohlédly vycpané ptáčky a
přiřazovaly k nim vajíčka. Největším
zážitkem však byla opravdová malá
kuřátka, která si děti mohly pohladit, vzít
si je do ruky nebo jim nasypat zobání.
Nakonec jsme se něco dozvěděli i o
jarních kytičkách.
Na další výlet jsme se vydali vlakem do
Brna, do divadla Radost, kde jsme měli
objednané představení,, Jen počkej,
hlemýždi!“. Oba výlety jsme si moc užili a už teď se těšíme na další.
Přejeme vám krásné jarní dny.
Rösslerová Anna

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
v prvním čtvrtletí letošního roku jsem pro vás opět zakoupila spoustu nových
knih všech různých žánrů a tři z nich vám nyní představím.
„Perfektní manželství“ je debutový román americké autorky Jenevy Rose.
Hlavní hrdinka Sarah Morganová je úspěšná a mocná právní zástupkyně ve
Washingtonu D.C. Ve svých třiatřiceti letech je partnerkou ve firmě a její život
vypadá přesně tak, jak si plánovala. To samé ovšem nelze říct o jejím
manželovi Adamovi. Jako spisovatel se snaží, ale jeho kariéra se za příliš
úspěšnou označit nedá. Vztah se Sarah ho začíná nudit, protože jeho
manželka neustále pracuje. V odlehlé oblasti plné lesů, kde si pořídili druhý
dům, Adam naprosto propadne vášnivému poměru s Kelly Summersovou. A
pak se jednoho rána vše změní. Adam je zatčen za Kellyinu vraždu poté, co
byla nalezena ubodaná v jejich domě. Sarah se záhy ocitá v roli obhájkyně
svého manžela, muže obviněného z vraždy své milenky. Je ale Adam
skutečně nevinný?
Následující kniha je od norské spisovatelky Siri Pettersenové, která proslula
svými sci-fi a fantasy romány pro mladé, díky nimž se stala ve své domovině
jednou z nejoblíbenějších autorek jak mezi teenagery, tak mezi dospělými, což
potvrzuje i prestižní Cena jižního Norska za literaturu. Titul „Železný vlk“ je
poutavé mysteriózní fantasy se staroseverskými kořeny, pojednávající o krvi,
touze a závislosti. Představte si, že objevíte tajemství, po němž prahnou ti
nejvlivnější. Něco z jiného světa. Něco natolik mocného, že to může změnit
vše. Vaši zemi. Váš život. Vaše srdce. Juva nenávidí krvezpytce, kteří se těší
úctě pro své jasnovidecké schopnosti, a přitom jsou to podvodníci, co využívají
strachu, hromadí majetek a baží po moci. To ví Juva až moc dobře, ke
krvezpytcům totiž patří i její rodina a ona sama přísahala, že se nikdy nestane
jednou z nich. Když ale dívčinu rodinu napadnou vardari, záhadné nestárnoucí
bytosti, zaplete se do honby za dědictvím svého rodu - temným tajemstvím,
které kdysi změnilo svět a nyní ho může přetvořit znovu. Aby Juva přežila,
musí se postavit čelem k potlačené vzpomínce z dětství. Ke chvíli, kdy uviděla
ďábla. Železný vlk je prvním dílem trilogie Vardari, kterým začíná samostatný
příběh z prostředí oceňované série Havraní kruhy.
Na závěr představuji knihu „Slepá mapa“ od české autorky Aleny
Mornštajnové. Anna, Alžběta, Anežka. Tři ženy, tři generace, jedna rodina a
mnoho životních zvratů, traumat a tajemství. Příběh začíná před první
světovou válkou, kdy Anna, vypravěččina babička, odjíždí přes odpor svých
rodičů s vyvoleným Antonínem do pohraničního městečka na severu Čech.
Nový začátek se tak záhy mění v boj o přežití, když je Antonín na frontě raněn
a u Anny propuká tuberkulóza. O čtvrt století později pak čeká jiný nový
začátek i jejich dceru Alžbětu, která musí prchat před německou armádou
zabírající pohraničí, a po dalším půlstoletí změní dramatický zásah osudu tentokrát v podobě důstojníka StB - i život vypravěčky příběhu Anežky.

Mnohokrát vám, čtenářům, děkuji za vaši přízeň, lásku ke knihám a budu se
na vás těšit v knihovně každou sobotu od dvou do tří hodin odpoledne.

Lucie Komínková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu, únoru a březnu 2022 oslavili svá životní jubilea:
Prášková Anežka
Kment Antonín
Vítková Jiřina
Kmentová Marie
Musilová Marie
Celý Pavel
Bednář Antonín
Katolická Sylvie
Loupová Marie
Vižďová Marie
Lundová Věra
Hlavsa Vladimír
Blahová Eva
Pekárek Petr

89 let
85 let
85 let
84 let
82 let
75 let
75 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
50 let
50 let

Ronov
Ořechov
Ronov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov

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

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

Přistěhovali se:
Milan Ondráček
Kateřina Ondráčková Bílá
Lucie Ondráčková

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

